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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคพอเพียง
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคพอเพียง
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๑ ตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคพอเพียง ดังนี้
นโยบายพรรคพอเพียง
พรรคพอเพียงจะยึดมั่นในอุดมการณการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนพระประมุข โดยมีแนวทางที่ชัดเจนในการนําปรัชญาแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” คือแนวคิด
เรื่อ ง พอประมาณ มี เหตุมี ผลมาใชใ นการบริ หารบ า นเมือ ง ซึ่งไดแยกรายละเอียดในการกํ าหนด
นโยบายของพรรคไว ๘ ดาน ดังนี้
๑. นโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
๑.๑ ปฏิรูปการเมือง การบริหาร แกไขรัฐธรรมนูญใหเปนระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เรงรัดแกไขกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน เสริมสรางวิถีชีวิตประชาธิปไตย
๑.๒ แกไขและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ
หนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว อิสระจากภาคการเมือง
มีความโปรงใสและดําเนินการอยางเฉียบขาดกับผูบริหารภาครัฐทุกระดับที่คอรรัปชัน พรอมปรับปรุง
กระบวนการยุติธรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของใหสามารถดําเนินการเอาผิดไดอยางเห็นผลทันตา
๑.๓ พัฒนาระบบการใหความชวยเหลือ การแกไขปญหาแกประชาชนไดรวดเร็ว แทจริง
โดยเพิ่มอํานาจใหนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสามารถสั่งการใหหนวยราชการ
ปฏิบัติงาน โดยมีระเบียบ กฎเกณฑและมีระบบงบประมาณรองรับอยางถูกตอง ชัดเจน
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๑.๔ ปฏิรูปโครงสรางงบประมาณแผนดินทั้งระบบ
๑.๕ จัดตั้งจังหวัดสุวรรณภูมิเพื่อบริหารจัดการพื้นที่รอบสนามบินและเพิ่มรายไดเขาประเทศ
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๒.๑ ประเทศไทยตองสามารถแขงขันไดในเวทีโลก โดยยกเลิกมาตรการกันเงินทุน
สํารอง ๓๐% ของธนาคารแหงประเทศไทย สรางความมั่นใจและสงเสริมใหมีการลงทุนจากตางประเทศ
เพื่อเรงกระตุนภาวการณลงทุนในระบบเศรษฐกิจใหเขมแข็ง
๒.๒ รักษาเสถียรภาพของคาเงินบาท เพิ่มขีดความสามารถในการปกปองคาเงินของประเทศ
เพื่อปองกันวิกฤติการณคาเงินบาทจากความผันผวนตามภาวะทางเศรษฐกิจโลก หรือการโจมตีคาเงินบาท
โดยเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศในเอเชียเพื่อรวมมือในการตั้งกองทุนเงินเอเชียใหมีขนาดใหญ
เพื่อปกปองคาเงินของแตละประเทศและรักษาขีดความสามารถในการแขงขันของไทยในเวทีโลก
๒.๓ สรางความปรองดอง สมานฉันท ใหเปนวาระแหงชาติ พรรคพอเพียงจะยึดหลัก
ความปรองดองสมานฉันทเปนพลังในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อนําความสุขและกินดี
อยูดีกลับสูคนไทย การฟนฟูเศรษฐกิจตองควบคูกับความสงบสุขของบานเมือง พรรคพอเพียงจะให
ความมั่นใจแกคนไทยทุกคน รวมทั้งนักลงทุนทั้งในและตางประเทศวา พรรคพอเพียงจะเดินหนาแกไข
ปญหาเศรษฐกิจภายใตสังคมรักสามัคคีเพื่อสันติ
๒.๔ กระตุนเศรษฐกิจ เพิ่มทุนหมุนเวียน เตรียมความพรอม วางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เพื่อประชาชน คนรากหญาและคนชั้นกลาง อีกทั้งสนับสนุนใหชนชั้นระดับสูง มีสวนรวมกับประชาชน
ทุกภาคสวนในการนําปรัชญาแนวคิด “เศรฐกิจพอเพียง” มาบริหารจัดการธุรกิจในครอบครัว ธุรกิจขนาดยอม
ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ โดยการอัดฉีดเงินลงทุน หมุนเวียนกระตุนเศรษฐกิจในโครงการตาง ๆ
พรรคพอเพียงจะอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อกระตุนเศรษฐกิจผานโครงการตางๆ เพื่อสรางพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจและเตรียมพรอมรองรับการขยายตัวของการคา การลงทุนตอป
๒.๕ โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อประชาชน โดยเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และประกาศความพรอมของประเทศไทยในการตอนรับนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อนํารายไดจาก
การทองเที่ยวมากระตุนเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มนักทองเที่ยวจาก ๑๔ ลานคน เปน ๒๐ ลานคน
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๒.๖ มาตรการเพิ่มรายได ลดรายจาย ขยายโอกาสใหแกประชาชนสรางโอกาสในการเพิ่ม
รายไดใหประชาชนโดยเตรียมระบบการเงิน เตรียมความรอบรูในการบริหารจัดการ รองรับการขยายตัว
ของการลงทุน เพื่อสรางรายไดใหประชาชน โดยพัฒนากองทุนหมูบานที่มีความพรอมใหเปนธนาคาร
หมูบาน จัดงบประมาณเพิ่มเติม โดยมีหนวยงานราชการเปนพี่เลี้ยงใหอํานาจประชาชนตัดสินใจแกไข
ปญหาของหมูบาน โดยมีหนวยงานราชการใหคําปรึกษา เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได โดยจัดสรร
งบประมาณใหตามขนาดของหมูบาน เพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาของหมูบานและชุมชน รวมถึงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
๒.๗ ผลักดันรายไดเกษตรใหมากกวาลงทุน ผลักดันราคาสินคาการเกษตรที่สําคัญ
ใหขายไดสูงกวาตนทุน โดยใชวิธีบริหารจัดการทางการตลาด และกลไกตลาดซื้อขายลวงหนาการเกษตร
๒.๘ โครงการโคลานตัว วัวแสนฟารม เปนการตั้งฟารมเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจคุณภาพขึ้น
ในทุกหมูบาน สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสัตวเลี้ยงคุณภาพและพัฒนา อาชีพปศุสัตว
ใหมีศักยภาพเปนอาชีพที่มั่นคงแกเกษตรกรตอไป
๒.๙ กองทุนพยุงราคาผลไมและพืชเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพทางดานจัดการทางการตลาด
ใหสามารถยกระดับราคาจําหนายสูงกวาราคาตนทุน โดยจัดงบประมาณบริหารจัดการระบบการผลิตพืชผล
ทางการเกษตรระหวางภาครัฐและเอกชนใหเชื่อมโยงและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรและภาคเอกชนใหมีกาํ ลังในการซื้อขายผลผลิตและนําไปสูตลาดปลายทางไดอยางมีประสิทธิภาพ
และคลองตัว
๒.๑๐ กองทุนเพื่อสนับสนุนการผลิต การแปรรูปเพื่อสนับสนุนการผลิตสินคาใหไดปริมาณ
และคุณภาพตรงตามมาตรฐานความตองการของตลาดเปาหมาย โดยจัดงบประมาณ สนับสนุนการผลิต
การแปรรูปสินคาทางการเกษตร สินคาโอท็อปและเอสเอ็มอี (SMEs) เพื่อยกระดับคุณภาพและราคา
เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรและนักธุรกิจ
๒.๑๑ พรรคพอเพียงมีนโยบายบูรณาการกระบวนการจัดการทางการตลาดของประเทศไทย
โดยใหความชวยเหลือแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตั้งแตการวิจัยตลาด การใหขอมูลดานการตลาดแกภาคการผลิต ตลอดจนการสงเสริม
กระบวนการผลิตทั้งดานการผลิตสินคาและการออกแบบผลิตภัณฑใหมีเอกลักษณตามความตองการ
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ของตลาดเปาหมาย โดยจัดตั้งสถาบันสงเสริมการออกแบบและ การจัดการทางตลาด รวมทั้งพัฒนา
และตอยอดกลไกทางการตลาด เพื่อเพิ่มรายไดใหแกผูประกอบการ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ การจัดตั้ง
ตลาดกลางจังหวัด เพื่อการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการของกลุมวิสาหกิจของจังหวัด และสงเสริม
การพัฒนาสินคาใหสามารถซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนไดในระดับ ประเทศ ตามยุทธศาสตรของจังหวัดและ
การผลิตสินคา
๒.๑๒ ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนใหแกผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
รวมถึงใหความชวยเหลือในการแกไขปรับปรุงโครงสรางหนี้เสียที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ เพื่อกระตุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในการผลิตขั้นพื้นฐานของประเทศ โดยการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของธนาคาร
เอสเอ็มอี จัดใหมีหนวยงานรับรองคุณภาพสินคา การรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑชุมชนใหเปน
ที่ยอมรับของตลาดเปาหมาย โดยการจัดตั้งสถาบันทดสอบคุณภาพที่สงเสริม กํากับ ดูแลการผลิตสินคา
ตามความเชี่ยวชาญของทองถิ่น เพื่อใหมคี ุณภาพมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ
๒.๑๓ การลดรายจายของประชาชน ลดภาษีเงินได โดยไมขึ้นภาษีมูลคาเพิ่ม บริหาร
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการพัฒนาประเทศ เพื่อชวยลดรายจาย ใหแกประชาชน
กระตุนเศรษฐกิจและสงเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจ
๒.๑๔ ใหเกษตรกรไดพักหนี้เพื่อลดปญหาหนี้สิน ๓ ป โดยเฉพาะเกษตรกรที่ลงทะเบียน
คนจนจะพิจารณาเปนพิเศษ เพื่อฟนฟูอาชีพและสรางรายได ไมตองกังวลกับหนี้สินเดิม
๒.๑๕ จัดตั้งกองทุนฟนฟูเกษตรกร เพื่อแกไขปญหาการฟองรองยึดทรัพยสินของเกษตรกร
ที่มีปญหาหนี้สินกับธนาคาร การพัฒนากองทุนฟนฟูเดิมที่มีอยู ใหมีประสิทธิภาพในการรองรับการแกไข
ปญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยการใหกองทุน ฯ ซื้อสินทรัพยของเกษตรกรจากธนาคารมาเปนของกองทุน
และยืดระยะเวลาการชําระหนี้ของเกษตรกรออกไปโดยไมมีดอกเบี้ย รวมทั้งจัดตั้งธนาคารประชาชน
เพื่อสงเสริมการลงทุน และแกไขปญหาหนี้นอกระบบของประชาชน หรือขาราชการ เพื่อสงเสริมผูที่
ตองการลงทุนสรางรายได และใหความชวยเหลือในการปรับโครงสรางหนี้ใหแกประชาชนหรือขาราชการ
ที่ตองการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ ใหสินเชื่อเปนกรณีพิเศษในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
๒.๑๖ ปรับปรุงและพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติ พัฒนาเมืองทองเที่ยวหลักของประเทศไทยใหมีศักยภาพในการรองรับการประชุม และ
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การจัดแสดงสินคานานาชาติ เพื่อนํารายไดเขาประเทศในรูปแบบการจัดประชุม การแสดงสินคาและ
จากผูเขารวมงาน
๓. นโยบายดานการคมนาคมและการสื่อสาร
๓.๑ วางโครงขายคมนาคมและระบบขนสงสินคาครบวงจร (โลจิสติกส) เพื่อลดตนทุน
การขนสงสินคาและการเดินทางที่รวดเร็ว ปลอดภัย เชน รถไฟเพื่อเศรษฐกิจ เปนการวางโครงขาย
การคมนาคมทางรถไฟ รถไฟรางคู รถไฟความเร็วสูงและขยายรางใหไดมาตรฐาน เชื่อมประเทศเพื่อนบาน
เพื่อรองรับการเดินทางที่รวดเร็ว ปลอดภัยและลดตนทุนการขนสงสินคา พรอมแกปญหาการขาดทุน
สะสมของการรถไฟแหงประเทศไทย วางระบบรางรวม ใหใชไดกับรถไฟที่ใชรางทั้งขนาด ๑ เมตร
และ ๑.๔๓๕ เมตร เชื่อมตอประเทศเพื่อนบาน เพิ่มระบบรางคูในเสนทางที่สําคัญ เพื่อลดตนทุน
ในการขนสง รวดเร็ว ปลอดภัยและศึกษาการขยายเสนทางที่สําคัญ เชน ในภาคเหนือ ภาคอีสาน และ
ภาคใต รวมทั้งขยายมอเตอรเวยไปจนถึงพัทยา เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการลงทุนในภาคตะวันออก
๓.๒ สรางสถานีสงออกภูมิภาค เพื่อสรางความสะดวกและลดตนทุนในการขนสงสินคา
เพื่ อ การสง ออกในสว นภู มิ ภ าค โดยขยายการจัด ตั้ ง สถานี บ รรจุ แ ละแยกสิ นค า กล อ ง หรื อ Inland
Container Depot (ICD) เพิ่มในภาคเหนือและอีสาน เปนการลดขั้นตอน พิธีการ ทั้งดานภาษี ศุลกากร
หรือระเบียบของทางราชการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว โดยไมตองเดินทางไปถึงทาเรือแหลมฉบัง เพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกแกผูสงออก
๓.๓ พัฒนากองเรือพาณิชยนาวีเพื่อเพิ่มศักยภาพ อํานวยความสะดวก รวดเร็วและ
ลดตนทุนคาขนสงขนสงสินคาทางทะเลของไทย
๓.๔ แอรพอรตลิ้งค โดยเรงรัดการกอสรางรถไฟฟาเสนทางแอรพอรตลิ้งค (มักกะสันสุวรรณภูมิ) โดยมีระบบเช็คอินที่สถานีมักกะสัน เปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง และ
ยกระดับสนามบินสุวรรณภูมิใหเปนศูนยกลางการบินของโลก เปนการพัฒนาทาอากาศยานในภูมิภาค
เพื่อสามารถเชื่อมตอการขนสงสินคาทางอากาศไดสะดวก
๓.๕ พัฒนาโครงขายถนนใยแมงมุมสูไรนาดวยการสรางถนนเพื่อขนสงสินคาเกษตร
และถนนลาดยาง หรือคอนกรีต เชื่อมโยงระหวางหมูบานและตําบลเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับเกษตรกร
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ในการที่จะขนสงผลิตผลทางการเกษตรมายังตลาดหรือแหลงรับซื้อ หรือเปนการอํานวยความสะดวก
แกพอคาที่จะไปรับซื้อสินคาทางการเกษตรถึงแหลงผลิต
๓.๖ สรางระบบโครงขายรถไฟฟาเพื่อแกไขปญหาจราจรทั้งในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลและจะขยายไปสูจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศตอไป
๔. นโยบายดานการศึกษาและแรงงาน
๔.๑ ผูใชแรงงานที่ตองการเดินทางไปทํางานตางประเทศสามารถติดตอผานหนวยงาน
ของราชการหรือหนวยงานเอกชนที่ทางราชการใหการรับรอง เมื่อมีตําแหนงงานของตางประเทศวาง
และตองการแรงงานไทย ผูใชแรงงานสามารถประสานงานผานหนวยงานดังกลาวไดเมื่อไดรับการตอบรับ
ใหเขาทํางานจากนายจางในตางประเทศแลวสามารถเดินทางไปทํางานยังบริษัทในตางประเทศไดทันที
โดยคาใชจายในการติดตอประสานงานและคาเดินทางไปทํางานยังตางประเทศนั้น สามารถผอนใชกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบไดภายหลัง เปนรูปแบบของการใหกูยืมเงินเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยไมตอ ง
ใชหลักทรัพยค้ําประกัน และจะหักคืนจากรายไดที่เกิดขึ้นในอนาคต เปนการชวยเหลือใหผูใชแรงงานไทย
สามารถเดินทางไปทํางานในตางประเทศไดงายขึ้น เปนการนําเงินเขาประเทศอีกทางหนึ่ง
๔.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ ตรงตามความตองการ
ของผูประกอบการที่มีการพัฒนาความรวมมือตามขอตกลงกันไวลวงหนาในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
๔.๓ พัฒนาบุค ลากรของจังหวัด ทุกจั งหวั ดใหมีก ารบริหารงานอย างมี ศักยภาพโดย
การตอยอดทางการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
๔.๔ การผลิตบุคลากรดานการบริการแบบไมตรีจิต ซึ่งเปนเอกลักษณที่มาจากวัฒนธรรม
ของคนไทยที่ชนชาติอื่นไมสามารถเลียนแบบไดเพื่อไปทํางานในสาขาดานการทองเที่ยว โรงแรม สปา
รานอาหารทั้งในเมืองไทยและตางประเทศ
๕. นโยบายดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
๕.๑ สร า งเสริ ม สุ ข ภาพและความมั่ น คงให คุ ณ ภาพชี วิ ต พรรคพอเพี ย งมี น โยบาย
ใชบัตรประชาชนรักษาฟรีทุกโรคใหครอบคลุมการรักษาและการบริการมากขึ้น ประชาชนจะไดรับ
การรักษาในกรณีฉุกเฉินทั่วประเทศโดยแสดงเพียงบัตรประชาชน และพรรคพอเพียงจะเสนอใหรัฐ
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เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาลใหแกโรงพยาบาลตามที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงขยายบริการ
การรักษาพยาบาลใหครอบคลุมการเจ็บปวยมากขึ้น เชน ขยายบริการการฟอกไตใหครอบคลุมทุกภูมิภาค
และยกระดับการรักษาพยาบาลใหดียิ่งขึ้น รวมถึงจายคาตอบแทนบุคลากรทางการแพทยในภาครัฐ
ใหเพียงพอใหอยูในระบบภาครัฐได
๕.๒ บัตรประกันสังคมครอบคลุมทั้งครอบครัว โดยขยายสิทธิในการรักษาพยาบาล
ครอบคลุ ม ถึ ง ครอบครั ว เพิ่ ม การตรวจสุ ข ภาพรายป และจั ด สวั ส ดิ ก ารแก ผู เ กษี ย ณและผู ต กงาน
ผูประกันตนและครอบครัว มีสิทธิรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลทุกแหงทั่วประเทศที่เขารวมกับ
กองทุนประกันสังคม โดยแสดงเพียงบัตรประกันสังคมเทานั้น
๕.๓ ให ทุ น การศึ ก ษาแก นั ก เรี ย นในท อ งถิ่ น ได มี โ อกาสเข า รั บ การศึ ก ษาเป น แพทย
พยาบาลและผูดูแลผูปวยอยางทั่วถึง เมื่อเรียนจบตองกลับมาทํางานใชทุนในพื้นที่ เมื่อครบกําหนด
มีโอกาสไปทํางานในตางประเทศไดดวย
๕.๔ จั ด ให มี ศู น ย กี ฬ าทั่ ว ทุ ก ชุ ม ชนทั่ ว ประเทศ ส ง เสริ ม การกี ฬ าระดั บ ประชาชน
และดูแลสุขภาพอยางเปนระบบ เพื่อใหมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง ตั้งศูนยสงเสริมกีฬาและ
การออกกําลังกายทุกตําบล มอบให อสม.ของแตละหมูบานเปนผูดําเนินการ และจัดใหมีรถพยาบาล
ประจําตําบลทุกตําบล โดยศูนยจะมีคาตอบแทนใหแกอาสาสมัครในการทําหนาที่รายละหนึ่งพันบาท
ตอเดือน
๕.๕ นโยบายจัดใหมีศูนยกิจกรรมผูสูงอายุประจําหมูบาน ชุมชน เพื่อดูแลผูสูงอายุ
ในหมูบานและชุมชนใหไดรับการเอาใจใส มีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจและภาคภูมิใจในตนเอง
จัดกิจกรรมในดานตาง ๆ เชน การสงเสริมสุขภาพและนันทนาการ ดูแลผูสูงอายุที่ขาดที่พึ่ง การจัด
เบี้ ย ยัง ชี พผู สู ง อายุ ที่ไ ม มีร ายได ใ หทั่ ว ถึง การจัด ที่ พัก อาศัย ใหผู สู งอายุ ได ใ ชป ระสบการณ ที่สั่ ง สม
ทําประโยชนใหสังคมตามกําลังความสามารถ เพื่อความภาคภูมิใจในตนเอง
๕.๖ โรงพยาบาลศู นย แพทยเ ฉพาะทางประจํา ภูมิภ าค (Medical Hub) เปด โอกาส
ใหประชาชนในชนบทไดมีโอกาสรับการรักษาในโรคเฉพาะทางอยางใกลชิดมากขึ้น โดยเรงผลิตบุคลากร
ทางการแพทยเฉพาะทาง และเพิ่มเครื่องมือแพทยที่จําเปนใหกับโรงพยาบาลในชนบทใหมีศักยภาพ
เปนโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาเฉพาะทางอยางทั่วถึง
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๕.๗ สรางมาตรฐานอาหารปลอดภัยและโภชนาการการบริโภคอาหารใหครบถวน
สัมพันธกับการออกกําลังกาย เพื่อเปนการดูแลสุขภาพอนามัยใหแกประชาชน ลดการเจ็บปวยในระยะยาว
๖. นโยบายดานสิ่งแวดลอม
๖.๑ พรรคพอเพียงสนับสนุนใหมีการตั้งศาลสิ่งแวดลอมเพื่อระงับขอพิพาทอยางรวดเร็ว
และเปนธรรม เปนการบังคับใชกฎหมายคุมครองสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
๖.๒ นโยบายปาคืนชีวิต พิชิตโลกรอน โดยการสงเสริมการปลูกปาทุกชนิด เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ปาใหชวยรักษาสิ่งแวดลอม เชน ปาเศรษฐกิจ ปาชายเลน ปาชุมชน
๖.๓ นโยบายปรับปรุงวิถีชีวิตชุมชนใหนาอยู รณรงครีไซเคิลขยะ ปลูกฝงจิตสํานึก
ทางดานสิ่งแวดลอมในกระบวนการการศึกษาทุกระดับชั้น ใหความรูภาคประชาชน ลดการใชพลังงาน
อยางฟุมเฟอย จัดระเบียบสิ่งแวดลอมชุมชน สรางคานิยมอินเทรนรักษธรรมชาติ
๖.๔ สงเสริมโครงการตามพระราชดําริเกี่ยวกับการกักเก็บน้ํา อนุรักษดินและปาไม
โดยเนนหลักตามลําดับ ประหยัด เรียบงาย ทันสมัย ใชภูมิสังคมและยั่งยืน เชน โครงการกอสราง
ฝายกั้นน้ําหรือฝายแมว การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดําริ สงเสริมโครงการ
พัฒนาระบบน้ําเพื่อพัฒนาแหลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ ใหมีความอุดมสมบูรณทั้งระบบ
การพัฒนาดินและระบบน้ํา เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนไปตามความตองการ
ของตลาดเปาหมาย
๖.๕ นโยบายปลูกปาเศรษฐกิจเพื่อแกจน โดยสงเสริมการลงทุนใหประชาชนปลูกไม
เศรษฐกิจอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใหไดผลการผลิตที่ดี คุณภาพสูงและไดรับผลตอบแทนสูง
เชน ไมสัก ไมยูคาลิปตัส
๖.๖ นโยบายการออกโฉนดและเอกสารสิทธิ์เพื่อคุมครองสิทธิทํากิน โดยการออกเอกสารสิทธิ์
เพื่อเปนหลักประกันที่มั่นคงของเกษตรกร เรงดําเนินการในพื้นที่ที่เหมาะสม ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยใชภาพถายทางอากาศความละเอียดไมนอยกวา ๑:๔๐๐๐ ประกอบ
๖.๗ นโยบายพัฒนาและขยายระบบประปาหมูบานทั่วไทย โดยเรงรัดใหมีการสราง
ระบบประปาครบทุกหมูบานทั่วประเทศ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

๗. นโยบายดานศาสนา สังคมและการทองเที่ยว
๗.๑ พรรคพอเพียงมีนโยบายสงเสริมและปรับปรุงในเรื่องที่อยูอาศัย เพื่อใหประชาชน
สามารถซื้อบานไดในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ผอนระยะยาว โดยจัดหางบประมาณเพื่อปรับปรุงที่พักอาศัย
และดําเนินการจัดรูปแบบผูอยูอาศัยออกเปนกลุม ๆ ประกอบดวย
(๑) บานเอื้ออาทร สําหรับกลุมผูมีรายไดนอยในเขตเมือง
(๒

บานมั่นคง เปนการปรับปรุง ซอมแซมที่อยูอาศัยเดิมของผูมีรายไดนอยทั้งใน

เขตเมืองและชนบท ใหมีมาตรฐานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๓) บานเพื่อขาราชการ พนักงานและลูกจางของรัฐ จัดสรางบานใหบนที่ดินในความดูแล
ของภาครัฐ โดยใหเชาที่ดินระยะยาว ๓๐ ป และสามารถนําไปแปลงสินทรัพยเปนทุนเพื่อนําไปเปน
หลักประกันการกูได
(๔) ที่อยูอาศัยสําหรับคนงานในโรงงาน
(๕) บานสําหรับพนักงานบริษัทหรือลูกจางภาคเอกชนที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม
แหลงชุมชน โดยรัฐจะสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคอยางครบวงจร
(๖) บานบัณฑิตใหม บานสําหรับผูที่ตั้งใจเรียนจบและเริ่มตนทํางานใหม โดยรัฐ
สนับสนุนระบบสาธารณูปโภค จัดหาแหลงเงินกูหรือใหเชาอยูอาศัยเปนเวลา ๗ ป ในอัตราคาเชาราคาถูก
(๗) บานสะดวกสบาย จะมีทําเลติดสถานีรถไฟฟา สําหรับผูอยูอาศัยรุนใหมที่ตองการ
ความสะดวกสบายในการเดินทาง พรอมสรรพครบบริการ หางสรรพสินคา โรงเรียน โรงพยาบาล
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย โดยรัฐจัดใหมีระบบสาธารณูปโภครองรับสังคมแหงความสุข
ความปลอดภัยและความเทาเทียม
๗.๒ สนับสนุนการมีสวนรวมและการทํางานในดานการรักษาความปลอดภัย เพื่อให
ประชาชนมีกําลังใจเขามีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชน โดยสนับสนุนยานพาหนะ
ใหตําบลละ ๑ คัน รวมถึงเครื่องแตงกายและมีอุปกรณในการปฏิบัติงานใหอยางครบครันและยกระดับ
สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลและดานอื่น ๆ ใหกํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ตํารวจบาน ชุดรักษาความปลอดภัยของหมูบานที่เขารวมโครงการใหไดรับเทียบเทาขาราชการ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

๗.๓ สงเสริมสถาบันครอบครัวใหอบอุน เขมแข็ง สรางสังคมแหงคุณธรรม จริยธรรม
และสงเสริมสถาบันครอบครัวใหอบอุน เขมแข็ง มีความรัก ความหวงใยกันตามวัฒนธรรม โดยขยาย
การจัดตั้งศูนยพัฒนาครอบครัวชุมชนใหครบทุกชุมชน
๗.๔ บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม รวมทั้งทําการปฏิรูปกระบวน
การยุติธรรมทั้งระบบสามารถนําผูกระทําความผิดมาลงโทษไดอยางรวดเร็ว
๗.๕ สร า งสั ง คมที่ ป ลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น โดยปราบปรามผู มี อิ ท ธิ พ ลและ
อาวุธสงครามอยางจริงจัง
๗.๖ สงเสริมสถานะ บทบาท ความมั่นคง ความเทาเทียมและสิทธิของสตรี ใหการสงเคราะห
คุมครองสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็ก คนดอยโอกาส คนชราและผูพิการ
๗.๗ สรางสังคมแหงคุณธรรม จริยธรรม โดยคุมครองและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
และศาสนาอื่น ๆ ทุกศาสนา จัด ใหมี วัด โบสถ มั สยิ ดและศาสนสถานอื่น ๆ เป นศูน ยคุ ณธรรม
ประจําตําบล
๘. นโยบายดานพลังงานและเทคโนโลยี
๘.๑ พรรคพอเพียงมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนางานบริการเทคโนโลยี การพัฒนา
การผลิตสินคาใหมีคุณภาพ ตรงตามความตองการของตลาด โดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมควบคูไปกับ
งบประมาณเพื่อดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีและงานวิจัยสูภาคการผลิต การปรับหลักเกณฑใน
การสนั บสนุ นงบประมาณให มี ความคล องตั ว เพื่ อส งเสริ มให สถาบั นการศึ กษา หรื อสถาบั นวิ จั ย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๘.๒ การจั ด นั ก วิ ช าการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านถ า ยทอดเทคโนโลยี สํ า หรั บ กลุ ม เกษตรกร
และผูประกอบการพลังงานสมดุล
๘.๓ พรรคพอเพียงมีนโยบายสรางความมั่นคงดานพลังงาน โดยใชพลังงานที่หลากหลาย
และควบคุม ตนทุนการผลิตไฟฟาโดยใชเชื้อเพลิงที่มีราคาตนทุนต่ํา เชน ไฟฟาพลังน้ํา หรือรับซื้อ
ไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

๒ เมษายน ๒๕๕๒

๘.๔ นโยบายพลังงานสะอาด เปลี่ยนสัดสวนการใชพลังงานในการคมนาคมขนสงจาก
น้ํามันเปนพลังงานทดแทนอยางอื่น อาทิ กาซธรรมชาติ พลังงานจากพืชน้ํามัน เชน สบูดํา ปาลมน้ํามัน
ถั่วเหลือง เปนตน เพื่อลดมลพิษและมลภาวอากาศ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีและลดคาใชจาย
ของประชาชน โดยสงเสริมการขยายสถานีบริการกาซใหครอบคลุมทั่วประเทศ สนับสนุนคาใชจาย
ในการติดตั้งอุปกรณและสงเสริมการใชพลังงานจากธรรมชาติอื่น ๆ เชน จากแสงแดด จากน้ํา จากลม
เปนตน
๘.๕ ส ง เสริ ม การปลู ก พื ช พลั ง งานทดแทนให เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยขยายพื้ น ที่ ป ลู ก พื ช
ที่สามารถนําเอามาใชเปนพลังงานทดแทนน้ํามันและกาซธรรมธรรมชาติ อาทิ ปรับปรุงพื้นที่ปลูกออย
มันสําปะหลัง นอกจากเพื่อเปนอาหารแลวยังสามารถนําเอาใชผลิตเปนพลังงานทดแทนไดอีก เชน
เอทานอล สงเสริมใหขยายการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลใหครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ
ขอบังคับพรรคพอเพียง
พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอบังคับพรรคพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคพอเพียง เมื่อวันที่
๒๑ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได มีม ติเ ปนเอกฉัน ทกํ าหนดข อ บั งคั บพรรคฉบั บนี้ เพื่อ เป นแนวทาง
และหลักเกณฑในการบริหารพรรคและการดําเนินการกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงกําหนดขอบังคับไว ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคพอเพียง พุทธศักราช ๒๕๕๑”
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
พรรคพอเพียงเปนพรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคพอเพียง” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“POR-PIENG PARTY” ชื่อยอภาษาไทยวา “พพพ.” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “P. ”

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
พรรคพอเพียงใชเครื่องหมาย ดังนี้

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
รูปในสี่เหลี่ยม หมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และประชาชน
เสาหลัก มีลูกโลกอยูบนเสา เสนโคงจากดานลางสูยอดเสาหลัก มีลูกศรและมีขอความวา
ความดี ความรอบรู ความคิดสรางสรรค หมายถึง การจะพัฒนาประเทศชาติใหประชาชนมีความสุข
อยางแทจริงตองนอมนําปรัชญาแนวคิค “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาบริหาร
จัดการตั้งแตระดับครอบครัวถึงระดับโลก
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๐๖/๕๕๐ ถนนรมเกลา หมูที่ ๔ แขวงคลองสองตนนุน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๕๒๐
ขอ ๖ สาขาพรรคพอเพียงที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคพอเพียงสาขา..
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

(๔) ไมอยูในระหวางเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนดตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญพรรคหรือ
ตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรคและใหคํารับรองวา ตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครแลว ใหเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือ มีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขา แลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเปน
ที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณ เมื่อไดยื่นใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวา
มติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
มติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําวินิจฉัยหรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคนขึ้นไป อยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาค ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละและพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู อุดมการณอยางแรงกลาและยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแทเพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ร ว มรั บ ผิ ด ชอบต อ เสถี ย รภาพของพรรคและให ค วามร ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางใหความรูทางการเมืองแกสมาชิก
และประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอ มูลขาวสารทางดานการเมือ ง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรครวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย ดังนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคทุกระดับ ตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษ
วิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจนโยบายและขอบังคับพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
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(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติและมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก
ในการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือ กตั้ งคณะกรรมการบริห ารพรรค ให ดํา เนิ น การในที่ป ระชุม ใหญพ รรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารตามขอ ๑๙
(๓) ให หัว หนา พรรคที่ไ ด รับ เลือ กตั้งใหม เ สนอชื่ อ บุค คลที่ เ ห็น สมควรให เป น กรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอจากที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสมและการเสียสละใหกับพรรค จํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตน เปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
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(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนคณะกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได
แตผูเสนอชื่อและผูรับรองใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจ
แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่พนจากตําแหนง
แตถาตําแหนงที่วางลงนั้น เปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
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ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรคและมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและ
ขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน โดยจัดสรร
เปนจํานวนรวมซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อ
แตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(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 คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) ยุบเลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
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(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แตงตั้งหรือถอดถอนผูอํานวยการพรรค รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวย
ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎ
ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยการเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทานั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
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(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคคณะที่ปรึกษาพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค มอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและงบการเงิน
ของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิกและการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารของพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชี
รายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในเกาสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรค เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
แลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน โดยการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตาม
หลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการสาขาพรรค
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู ใ นตํ า แหน ง คราวละ ๔ ป แต เ มื่ อ พ น ตํ า แหน ง
ตามวาระแลว มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรค ให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ และ
ใหลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกคนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจายและงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้น เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกิน ๓ วัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธานสาขาพรรค
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูมีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

(๒) รองประธานสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญ ญิ ก สาขาพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม รายรั บ -รายจ า ยบั ญ ชี
ทรัพยสิน หนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได มีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๓๙
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๒ เมษายน ๒๕๕๒

ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคน เปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๑ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมืองและคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

๒ เมษายน ๒๕๕๒

(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไปโดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคอย า งน อ ยสองเดื อ นต อ ครั้ ง และ
หัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรคต อ งมี ก รรมการบริ ห ารพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขานุการพรรค
เป น เลขานุก ารในที่ ป ระชุ ม แตถ า เลขานุ ก ารพรรคไม ม าประชุ มหรื อ ไม อ าจปฏิ บัติ ห น าที่ ไ ด ก็ ใ ห
รองเลขานุการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง กอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราว ให ป ระธานสาขาพรรค
แจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลาและ
สถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันของใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ให
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชี
ใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมือง เพื่อแสดง
รวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตอง สมบูรณโดยครบถวน บัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้นบัญชีตาม (๓)
และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ ากการบริ จ าคแก
พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวา ไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควร
แกการลงโทษ ตองทําหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคน ลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหาร
พรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวา ไมมีมูล

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

๒ เมษายน ๒๕๕๒

หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔ ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวา ควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออกจาก
ทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๓ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๖๖ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคคณะหนึ่งมีจํานวนเกาคน
โดยวิธีการเลือกตั้งตามบัญชีของผูเสนอ ดังตอไปนี้
(๑) เลขาธิการพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอบัญชีรายชื่อ
บุคคลที่มีเหมาะสมตอที่ประชุมใหญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

(๒) สมาชิกที่เปนองคประชุมของที่ประชุมใหญและอยูในที่ประชุม อาจเสนอบัญชีรายชื่อ
ผูที่เหมาะสมใหครบจํานวนเกาคน โดยมีผูรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของผูที่อยูในที่ประชุม
(๓) การเสนอรายชื่อตาม (๑) และ (๒) ตองเสนอชื่อใหครบทั้งเกาคน ถามีการถอนชื่อ
ในบัญชีที่เสนอไมวากี่คน ใหถือวาบัญชีนั้นมีการถอนชื่อทั้งบัญชี
(๔) ที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับ คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคอยูในตําแหนงคราวละสองป เวนแตที่ประชุมใหญจะเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใหอยูในตําแหนง
เปนอยางอื่น และอาจจะไดรับเลือกตั้งอีกก็ได
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๖๗ การคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วาง ใหทําไดเฉพาะวิธีโดยการใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคพิจารณา
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบตามขอ ๕๒ (๖)
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
ขอ ๖๘ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ใหคณะกรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งดําเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๑๕
คณะกรรมการนโยบายพรรค
ขอ ๖๙ ใหมีคณะกรรมการนโยบายพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งมีจํานวนสิบหาคน โดยวิธีการเลือกตั้ง
ดังตอไปนี้
(๑) เลขาธิการพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอบัญชีรายชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมตอที่ประชุมใหญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

(๒) สมาชิกที่เปนองคประชุมของที่ประชุมใหญอาจเสนอชื่อผูที่เหมาะสม โดยมีผูรับรอง
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของผูที่อยูในที่ประชุม
(๓) ประชุมใหญเลือกตั้งเปนรายบุคคลใหไดจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ประชุมใหญ
เลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับ คณะกรรมการนโยบายพรรคอยูในตําแหนงคราวละสองป เวนแต
ที่ประชุมใหญจะเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใหอยูในตําแหนงเปนอยางอื่น และอาจจะไดรับการเลือกตั้ง
อีกก็ได
(๔) คณะกรรมการนโยบายพรรคมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด
หมวด ๑๖
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
ขอ ๗๐ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งมีจํานวนเกาคน
โดยวิธีการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) เลขาธิการพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอบัญชีรายชือ่ บุคคล
ที่เหมาะสมตอที่ประชุมใหญ
(๒) สมาชิกที่เปนองคประกอบของที่ประชุมใหญ และอยูในที่ประชุมอาจเสนอชื่อผูที่เหมาะสม
โดยมีผูรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของผูที่อยูในที่ประชุม
(๓) ที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนรายบุคคลใหไดจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
(๔) ที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับ
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจ
ไดรับการเลือกตั้งอีกก็ได เวนแตที่ประชุมใหญจะเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใหอยูในตําแหนงเปนอยางอื่น
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๑๗
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๗๑ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําได ก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๗๒ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกที่มาประชุม
หมวด ๑๘
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๓ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๗๔ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๕ ในกรณีที่พรรคตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคภายหลังที่เหลือจากการชําระบัญชีแลว
ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาทางพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพอเพียง
คณะกรรมการบริหารพรรคพอเพียง จํานวน ๑๑ คน ดังนี้
๑. นางวันเพ็ญ เฟองงาม
หัวหนาพรรค
๒. นายอนันต อินมา
รองหัวหนาพรรค
๓. นางณัทธญากร ออนสรอย
เลขาธิการพรรค
๔. นางสาวสมพิศ ประณีต
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางอมลรดา แกวชนะ
โฆษกพรรค
๖. นางเจย อายตัน
เหรัญญิกพรรค
๗. นางสาวอัมพร ทีรวม
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นางแวน อินทะรังสี
กรรมการบริหารพรรค
๙. นายสงา มะเตอระกี
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นางรุงทิพย หาริชัย
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นางบุญเจือ อธิมัง
กรรมการบริหารพรรค

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

๒ เมษายน ๒๕๕๒

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

