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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคพลังพัฒนา
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคพลังพัฒนา
ตามมาตรา ๑๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๖/๒๕๕๒ ตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคพลังพัฒนา ดังนี้
นโยบายพรรคพลังพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๕๒
“พรรคพลังพัฒนา” จัดตั้งขึ้นภายใตแนวความคิดและอุดมการณทางการเมืองที่สรางความเจริญรุงเรือง
ใหแกประเทศชาติ เทิดทูนไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ระบบการเมือง การปกครอง
ตามระบอบของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจนจะยึดมั่นในการดําเนินกิจการ
ทางการเมืองเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมเปนหลัก ดังนั้น จึงไดกําหนด
นโยบายของการบริหารไว ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองและการบริหารราชการแผนดิน
พรรคพลัง พั ฒนาจะดํา เนิน การสร า งนั ก การเมื อ งอาชี พ ที่มี คุณ ภาพสู ง มีอุ ด มการณ มั่น คง
มีความยุติธรรม เสียสละเพื่อแผนดิน มีความจริงใจตอประเทศและประชาชน สรางเวทีประชาธิปไตย
ทางความคิด ประกาศสงครามกับยาเสพติดทุกชนิด ความยากจนและกูภัยแลง สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง การกระจายอํานาจไปยังทองถิ่นและชุมชนและสงเสริมความสามัคคี
ของคนในชาติ โดยเนนความสําคัญตามหลักการประชาธิปไตยใหเปนการปกครองของประชาชน
โดยประชาชนและเพื่อประชาชนอยางแทจริงโดยมีแนวนโยบาย ดังนี้
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๑.๑ ดํ า เนิ น การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยในสั ง คม เพื่ อ ให เ ป น ความปลอดภั ย แก ชี วิ ต
และทรัพยสินของประชาชน โดยจะพยายามปองกันและปราบปรามอาชญากรรมใหลดลง และรักษา
ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม รวมตลอดถึงดําเนินมาตรการปองกันแกไข
และขจัดไมใหเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจหนาที่ไปในทางที่กดขี่ขมเหงประชาชน ทั้งจะปรับปรุงหนวยงาน
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑.๒ สงเสริมการพัฒนาสถาบันทางการเมืองตาง ๆ สรางนักการเมืองอาชีพใหสอดคลองกับ
การพั ฒ นาการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข นอกจากนั้ น
จะสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนทุกสาขาอาชีพใหมีสวนรวมทางการเมืองและมีโอกาสที่จะใหรัฐบาลรับรู
ถึงปญหาและความตองการของประชาชน
๑.๓ ผลักดันใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง
ของประเทศอยางยั่งยืน
๑.๔ จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต
อํ า นาจ หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ส อดคล อ งแก ก ารพั ฒ นาประเทศ รวมทั้ ง ให มี ร ะบบถ ว งดุ ล
และตรวจสอบในแตละระดับเพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๕ กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นได
รวมทั้งสงเสริมใหมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคํานึงถึง
เจตนารมณและความตองการที่แทจริงของประชาชนในทองถิ่น
๑.๖ พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานภายใตหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
๑.๗ สงเสริมและพัฒนาระบบการกําหนดผลตอบแทน สวัสดิภาพและสวัสดิการของเจาหนาที่
ของรัฐ เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเกียรติและศักดิ์ศรี
๑.๘ สงเสริมใหเกิดระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในทุกระดับ โดยอาศัยการมีสวนรวม
ของประชาชน รวมทั้ง จั ด ให มี ก ลไกในการติ ด ตามและรายงานผลการตรวจสอบไปยั งผู ร อ งเรี ย น
หรือสาธารณะ
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๒. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
โดยที่กําลังปองกันประเทศเปนปจจัยสําคัญในการรักษาเอกราชอธิปไตยและความมั่นคง
ปลอดภัยของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ตลอดจนผลประโยชนของชาติ และมีสวนในการพัฒนา
ประเทศรวมกับประชาชนในชาติ ดังนั้น พรรคจึงกําหนดแนวนโยบายเปนการปองกันประเทศไว ดังนี้
๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนในการเสริมสรางกําลังที่ใชในการปองกันประเทศใหเขมแข็ง
และอยูในสภาพที่พรอมจะปองกันราชอาณาจักร ทั้งกําลังทหาร กําลังตํารวจ อาสารักษาดินแดน
และราษฎรอาสาในรูปแบบตาง ๆ
๒.๒ สนับสนุนการขยายกําลังปองกันประเทศเพื่อใหสามารถปองกันอธิปไตยและรักษาความมั่นคง
ของประเทศควบคูไปกับการสงเสริมการพัฒนาประเทศและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
๒.๓ ยึดมั่นในแนวทาง เขาใจ เขาถึงและพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความไมสงบภายในประเทศ
๒.๔ สงเสริมการสนับสนุนในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณขึ้นภายในประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
วิชาการ ระบบและมาตรฐานอาวุธ บนมูลฐานของการพึ่งตนเองเปนหลัก
๒.๕ สนับสนุน สงเสริมใหทหารมีสวนรวมในการพัฒนาและบรรเทาภัยพิบัติของประเทศ
รวมทั้งการชวยเหลือประชาชนในดานอื่น ๆ
๒.๖ ผลักดันใหเกิดความสามัคคีของคนในชาติและสงเสริมใหเกิดกลไกระงับความขัดแยงกัน
ทางอุดมการณทางการเมือง ภายใตหลักประชาธิปไตยและสันติวิธี
๒.๗ สงเสริม สนับสนุนดานสวัสดิการทหาร องคการทหารผานศึก ตลอดจนครอบครัวทหาร
ใหดีขึ้น เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่รับใชประเทศชาติและประชาชน
๒.๘ สนับสนุนใหทหารรวมกับสวนราชการอื่น ๆ ดําเนินการฝกอบรมประชาชนเพื่อใหมีสวนรวม
ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
๓. นโยบายดานการตางประเทศ
พรรคพลังพัฒนามีเจตจํานงที่จะใหนโยบายตางประเทศ สนองการรักษาและสงเสริมผลประโยชน
ของชาติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม พรอมกับปรับนโยบายใหสอดคลองกับสภาพการณระหวางประเทศ
เพื่อดํารงไวซึ่งเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดนการพิทักษและสงเสริมความมั่นคงปลอดภัยแหงชาติ
และผลประโยชนของชาติเปนสําคัญ พรรคพลังพัฒนาจะดําเนินนโยบายตางประเทศอยางมีอิสระ ดังนี้
๓.๑ จะรักษาสิทธิและปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีอยูตามสัญญาและขอตกลงที่ทําไวกับตางประเทศ
โดยยึดหลักแหงความเสมอภาคและการถอยทีถอยปฏิบัติ
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๓.๒ จะเคารพและสงเสริม สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการของกฎบัตรประชาชาติ
และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
๓.๓ จะสงเสริมสันติภาพและการดํารงอยูรวมกันโดยสันติระหวางประเทศทั้งหลาย บนหลักการ
ของการเคารพเอกราชอธิปไตยบูรณภาพแหงดินแดน ความเสมอภาค การไมรุกราน ไมแทรกแซง
ในกิจการภายในของกันและกัน และการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศโดยสันติวิธี
๓.๔ สนับสนุนสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) ในการสรา ง
ความรวมมือและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางประเทศสมาชิกตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
และจะสงเสริมสัมพันธไมตรีอยางแนนแฟน และใหความรวมมืออยางเต็มที่แกบรรดาประเทศสมาชิก
ของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และความรวมมือ
ในทางการเมือง ตลอดจนการแกไขปญหาหรือวิกฤติการณที่กระทบกระเทือนตอเสถียรภาพและความมั่นคง
ของภูมิภาคสวนนี้ของโลก อีกทั้งจะสนับสนุนมาตรการที่จะใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตบรรลุถึง
การเปนเขตสันติภาพ เสรีภาพและความเปนกลาง
๓.๕ จะสงเสริมสัมพันธไมตรีอันดี ตลอดจนความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคากับทุกประเทศ
โดยไมคํานึงความแตกตางในลัทธิการปกครองหรือระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓.๖ จะหาทางสงเสริมและปรับปรุงความสัมพันธและความเขาใจอันดี ตลอดจนความรวมมือ
เพื่อประชาธิปไตยรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อประโยชนแหงสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้
อันจะยังผลใหเกิดสันติสุขรวมกันกับประเทศเพื่อนบานทุกประเทศ
๓.๗ จะดําเนินการทางการเมืองและทางการทูตทั้งทางดานประเทศไทยและสถานทูตไทย
ในตางประเทศ อันเปนการเกื้อกูลตอการคาของไทยกับตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการขยายตลาด
การคาสําหรับสินคาของไทย ทั้งจะสนับสนุน สงเสริม ชักชวนใหมีการนําทุนจากตางประเทศมาลงทุน
ประกอบกิจการภายในประเทศ โดยมีหลักประกันที่เปนธรรม นอกจากนั้น จะรวมมือกับประเทศ
กําลังพัฒนาอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหวางประเทศ
๓.๘ จะคุมครองคนไทย ประโยชนของคนไทยในตางประเทศและประโยชนของชาติ ในสวนรวม
ใหไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมจากตางประเทศ
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๔. นโยบายดานเศรษฐกิจ
พรรคพลังพัฒนาจะกําหนดเปาหมายงานรวมในการบริหารงานดานเศรษฐกิจไววา จะยกระดับ
มาตรฐานความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น อีกทั้งใหมีความแตกตางกันนอยกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
จึงวางนโยบายและแนวทางในการบริหารเพื่อใหบรรลุเปาหมายไวดังนี้
๔.๑ จะสนับสนุนปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเปนไปในทางที่กอใหเกิดการกระจายผล
ของการพัฒนาไปสูประชาชนสวนใหญ โดยจัดสรรทรัพยากรเขาใช เรงรัดพัฒนาการผลิตทางเกษตร
และพัฒนาภาวะความเปนอยูในชนบทอยางเต็มที่ รวมทั้งจะใชมาตรการทางการเงิน การคลัง ตลอดจน
มาตรการสงเสริมการลงทุนเขาชวยอุดหนุนใหเกิดงาน อาชีพแขนงตาง ๆ ที่เหมาะสมกับภาวะของพื้นที่
แตละพื้นที่ ทั่วทุกตําบล ในทุกภาคของประเทศและมีผลในทางกระจายรายไดใหเปนธรรม
๔.๒ สนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรี และขจัดการกระทําที่เปนการผูกขาดใหหมดไป โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชนของประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนกลุมผูบริโภคเปนสําคัญ และขณะเดียวกันก็จะใหความเปนธรรม
แกผูผลิตและผูจําหนายดวย
๔.๓ จะจัดใหมีแผนแมบทเพื่อใชในการดําเนินงานเพิ่มปริมาณการสงเสริมสินคาออกไปขาย
นอกประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีผลกระตุนใหการผลิตทางเกษตรกรและอุตสาหกรรม ตลอดจน
บริการขยายตัวโดยรวดเร็ว
๔.๔ สนับสนุนปรับปรุงระบบการขนสง รวมทั้งสรางอุปกรณอํานวยความสะดวกในการขนสง
ภายในประเทศใหเกิดผลในการลดคาใชจายในการขนถายสินคา ในการนี้ จะมุงพัฒนาและขยายการขนสง
ทางน้ําและทางรถไฟใหเพิ่มและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีผลในทางประหยัดการใชน้ํามันดวย
สนับสนุน เรงรัด พัฒนาการคมนาคมทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ปรับปรุงแผนงานใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเหมาะสมกับนโยบายประหยัดการใชน้ํามัน
๔.๕ สนับสนุนใหมีแผนงานดานสงเสริมการทองเที่ยวที่สมบูรณ และเปนผลใหการทองเที่ยว
เปนเครื่องมือสําคัญที่จะสรางงานทั้งดานบริการและอุตสาหกรรมในครัวเรือนใหไดมากที่สุด และตอง
เปนแหลงที่กอใหเกิดการรับเงินตราตางประเทศสูงในระดับที่ทัดเทียมกับรายรับเงินตราตางประเทศ
จากสินคาขาออกชนิดหลัก เชน ขาว เปนตน
๔.๖ จะจัดใหมีแผนการใชพลังงานขึ้นใหมใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
โดยจะเนนหนักดานการประหยัด การหาพลังงานทดแทน และกรรมวิธีการใชพลังงานใหมทุกดาน
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๔.๗ จะขยายสวัสดิการใหกับประชาชนทั่วไป โดยจะเนนการชวยเหลือผูมีรายไดนอยเปนพิเศษ
เพื่อใหประชาชนที่ยังมีรายไดนอยสามารถดํารงชีพไดดีขึ้น
๔.๘ จะปรับปรุงนโยบายบริหารการเงินและการคลังในแนวทางที่จะสรางความคลองตัว
สามารถหนุนใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจในแนวตาง ๆ
๕. นโยบายดานสังคม
พรรคพลังพัฒนามีเจตนารมณที่จะทําใหประชาชนมีความสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ จะวางพื้นฐานทางการศึกษาใหเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถพัฒนาตนเอง
และสังคม โดยใหยึดมั่นในศาสนธรรม คุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย รูจักนําความรู ความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนเพื่อความรมเย็นเปนสุขของสังคมไทยตลอดไป ดังนี้
๕.๑ ยาเสพติ ด จะดํ า เนิ น กวาดล า งแหล ง ผลิ ต และจํ า หน า ยยาเสพติ ด ให โ ทษโดยเด็ ด ขาด
ฉับพลัน สวนทางดานผูติดยาเสพติดจะใหการบําบัดรักษาและอบรมใหตระหนักถึงภัยอันเกิดจากยาเสพติด
๕.๒ กระบวนการยุติธรรม
๕.๒.๑ จะรักษาไวซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ผดุงความเปนอิสระของผูพิพากษา
ในการพิจารณาคดี
๕.๒.๒ จะสนับสนุนการปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อใหไดคดีความตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได
มาสูการพิจารณาพิพากษาของศาลโดยรวดเร็ว
๕.๒.๓ สนับสนุนขยายการคุมประพฤติที่กระทําผิดออกไปในสวนภูมิภาคเพื่อปกปอง
คุมครองและปองกันสังคมจากอาชญากรรมและชวยเหลือ ควบคุมและสอดสองผูกระทําความผิดที่ไมรายแรง
ใหกลับตนเปนพลเมืองดีของสังคมโดยไมตองถูกจําคุก
๕.๒.๔ สนับสนุนแกไข เพิ่มกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับใหสอดคลองกับภาวะสังคม
ในปจจุบัน เพื่อใหสามารถอํานวยความยุติธรรมและรักษาความสงบสุขของประชาชน
๖. นโยบายดานการแพทยและสาธารณสุข
พรรคพลังพัฒนาสนับสนุนการปรับปรุงใหประชาชนทั้งในชนบทและในเมืองใหไดรับบริการ
ทางการแพทยและสาธารณสุขอยางเทาเทียม สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นและสนับสนุนจัดงบประมาณ
สําหรับใชในกิจการสาธารณสุขใหมากขึ้น โดยมีแนวนโยบาย ดังนี้
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๖.๑ เรงรัดการดําเนินงานโครงการสาธารณสุขมูลฐานดวยการจัดบริการใหประชาชนในระดับ
หมูบานและตําบลที่ยังไมไดบริการดังกลาว ใหมีโอกาสใชบริการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ
และรักษาพยาบาลเบื้องตน ทั้งนี้ จะใหการสงเคราะหผูมีรายไดนอยและผูสูงอายุดานการรักษาพยาบาล
เปนพิเศษโดยจะประสานงานและรวมมือกับภาคเอกชนดวย
๖.๒ สนับสนุนเรงรัดการปรับปรุงขยายและกอสรางโรงพยาบาลระดับอําเภอ รวมทั้งจัดตั้ง
สถานีอนามัยใหมีระบบและเครือขายงานสาธรณสุขใหกวางขวางยิ่งขึ้น
๖.๓ รวมมือกับทบวงมหาวิทยาลัยในการเรงรัดการผลิตแพทย พยาบาล ทันตแพทย เภสัชกร
นักสาธารณสุข เจาหนาที่เทคนิคและเจาหนาที่ธุรการทางการแพทยสาธารณสุขใหมากขึ้นโดยเร็ว
เพื่อใหพอเพียงกับการขยายบริการการแพทยและสาธารณสุขในระดับทองถิ่น ทั้งจะปรับปรุงคุณภาพ
ของบุคลากรดังกลาวใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในชนบท
๖.๔ สนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ การวางแผนครอบครัวและขยายการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคใหประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแกไขปญหาโภชนาการและการสาธารณูปโภค
๖.๕ สงเสริมและเรงรัดใหมีการวิจัยและพัฒนา เพื่อใหหนวยงานของรัฐและธุรกิจเอกชน
สามารถผลิตครุภัณฑ เวชภัณฑและวัสดุภัณฑที่ใชในการแพทยและสาธารณสุขใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ผนึกวิธีการรักษาพยาบาลแบบนี้ใหกับระบบการรักษาพยาบาลในโครงการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน
เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดทั้งยามปกติและยามฉุกเฉิน
๖.๖ สนับสนุนการปรับปรุงและดําเนินการดานสุขศึกษา โดยใชเทคโนโลยีใหม ๆ ใชสื่อสารมวลชน
และใชวิธีการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใหประชาชน โดยเนนนักเรียนชั้นประถมและมัธยม
รูจักปฏิบัติตนในการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องตนดวยตนเอง
๖.๗ ใหการสนับสนุนสงเสริมการออกกําลังกายและการกีฬาเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดี
ตั้งแตเยาววัย
๖.๘ ผลิตและสงเสริมใหนักวิชาการทางการแพทยและสาธารณสุขใหมีความสามารถสูง
ที่จะแสวงหาวิทยาการแผนใหมในประเทศและจากตางประเทศเพื่อใชแกปญหาการแพทยและสาธารณสุข
๗. นโยบายดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
พรรคพลังพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหรวมกันระดมสรรพกําลัง
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหมีคุณภาพดีขึ้น ทั้งทางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม
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๗.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวมีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยถือเปน
พื้นฐานสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
๗.๒ สงเสริมและพัฒนาสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยเนนการเจริญเติบโตของรางกาย
การปองกันโรคและการปองกันปญหาสุขภาพจิตเปนหลัก
๗.๓ เรงรัดสรางคานิยม โดยเนนทางดานจริยธรรมและศาสนธรรมใหมีวินัย ความซื่อสัตย
ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร รูจักประหยัด รูจักตนเอง และรูจักอยูรวมกันกับผูอื่นดวยความสมานฉันท
๗.๔ สงเสริมการพัฒนาดานสติปญญา การแสวงหาความรูและการใชเหตุผลในทางริเริ่ม
สรางสรรคที่มีประสบการณอันเหมาะสมกับวัย
๗.๕ สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนาใหเต็มที่ตามสภาพและความแตกตางระหวางบุคคล
สงเคราะหและบําบัดรักษาเด็กที่มีปญหาเฉพาะทั้งทางกาย สมองและอารมณ รวมทั้งใหความคุมครองเด็ก
เยาวชนที่ทํางาน
๗.๖ สงเสริมใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนแกตนเองและสังคม
๘. นโยบายดานการศึกษา
พรรคพลังพัฒนามีความมุงมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาใหเปนรากฐานการปกครองของประเทศ
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การประกอบอาชีพ การพัฒนาชนบท
การใหเยาวชนไทยเปนผูเพรียบพรอมดวยความรู ความคิด มีคุณธรรม จริยธรรมและพลานามัยสมบูรณ
โดยมีแนวทาง ดังนี้
๘.๑ ประสานงานการศึกษาทั้งดานนโยบายและการบริหารการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะ
ใหมีการประสานสัมพันธระหวางการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน
ถึงระดับอุดมศึกษา
๘.๒ ปรับปรุงการเรียน การสอน หลักสูตร เพื่อสรางเยาวชนใหมีระเบียบ วินัย มีความคิด
สรางสรรค มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงหนาที่ สิทธิ
ตามวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๘.๓ มอบอํานาจการจัดการศึกษาไปสูระดับปฏิบัติใหมากที่สุดและจะเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีส วนรวมและเสนอแนะความต องการในการจัดการศึกษาใหสอดคลอ งกับสภาพที่เปนจริ ง
สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนดานการสงเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนและทองถิ่น
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๘.๔ ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาเพื่อขยายการศึกษาโดยเนนการศึกษาภาคบังคับ
การศึกษานอกโรงเรียนใหทั่วถึง เพื่อพัฒนาประชากรไทยใหมีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
และกลับไปพัฒนาทองถิ่นของตนเองได รวมทั้งสงเสริมใหมีสินเชื่อทางการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถ
ไดเรียนอยางทั่วถึง
๘.๕ จะปรับปรุงวิธีการจัดการศึกษาใหเกิดความเสมอภาคและใหมีคุณภาพทัดเทียมกันทุกระดับ
ไมวาสถานศึกษานั้นจะตั้งอยู ณ ที่ใด ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความตองการของทองถิ่นเปนสําคัญ
๘.๖ สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพในการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ
แกชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๘.๗ สนับสนุนการอาชีวศึกษา โดยพัฒนารูปแบบและจัดระบบการประสานงานของสถาบัน
อาชีวศึกษาตาง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนใหสอดคลองกับความตองการของภาครัฐและเอกชน
๙. นโยบายดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๙.๑ สนับสนุนเสรีภาพในการนับถือศาสนา สงเสริมขันติธรรมและความสมานฉันทระหวาง
ผูนับถือศาสนาตางกัน เพื่อผลในการฟนฟูศีลธรรม จริยธรรมของชนในชาติ
๙.๒ รักษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ใหมีเอกลักษณสูง เดน และปองกันมิใหศิลปวัฒนธรรม
ของชาติอื่นที่เผยแพรเขามาในประเทศทําลายศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณอันดีงามของชาติ รวมทั้ง
การปราบปรามกิจกรรมอันทําลายและขัดตอศีลธรรมจรรยาและชื่อเสียง
๙.๓ อนุรักษศิลปกรรมโบราณสถาน และปูชนียสถานอันเปนที่สักการะยึดเหนี่ยวทางใจ
ของประชาชน
๙.๔ สงเสริมใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตามครรลองของศีลธรรม จริยธรรมเปนพิเศษ
โดยกวดขันความประพฤติของขาราชการใหเปนที่นับถือ ศรัทธาและเปนตัวอยางที่ดีของประชาชน
๑๐. นโยบายดานชุมชนเมือง สิ่งแวดลอมและสาธารณูปโภค
๑๐.๑ ดําเนินการพัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทใหอยูในขนาดที่เหมาะสมและสัมพันธกับ
การขยายบริการทางสังคม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม จารีตประเพณีและเอกลักษณของทองถิ่น
๑๐.๒ จัดบริการสังคมในเรื่อง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย
รายไดปานกลาง ทั้งในเมืองและชนบทใหมีลักษณะสมบูรณในตัวเอง
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๑๐.๓ จัดบริการสังคมดานการกีฬา สถานที่พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะในเมืองและ
ชุมชนตาง ๆ รวมทั้งการขยายวนอุทยาน อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา
๑๑. นโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงานและทรัพยากร
๑๑.๑ สงเสริมการวิจัยและการใหบริ การทางด านวิทยาศาสตรเทคโนโลยี โดยเปนหลั ก
ในการสนับสนุนงานพัฒนาดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๑๑.๒ วางแผนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีในการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปนประโยชน
ในการพัฒนาประเทศ โดยคํานึงถึงสภาวะของสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ
๑๑.๓ สงเสริมการเผยแพรความรูทางวิชาการที่จะนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีจากในประเทศและจากตางประเทศใหเหมาะสม เพื่อใชประโยชนในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
สังคมและสภาพแวดลอม
๑๑.๔ สงเสริมการสํารวจวิจัยและพัฒนาการนําพลังงานทุกรู ปแบบภายในประเทศมาใช
เปนประโยชนโดยเร็ว เพื่อลดการใชน้ํามันที่ตองซื้อจากตางประเทศ
๑๑.๕ ประสานงานดานพลังงาน เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการประสานงาน
อยางตอเนื่อง และใหเปนไปในเปาหมายแนวทางเดียวกันอยางใกลชิด
๑๑.๖ ควบคุมการจัดหา การผลิต การใชพลังงาน ใหเปนไปโดยประหยัดและไดประโยชนสูงสุด
ตอสวนรวม เพื่อใหมีพลังงานใชอยางเพียงพอ เหมาะสมกับสภาวการณ ทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน
๑๑.๗ อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดใหมีการใชและฟนฟูทรัพยากรเหลานี้
ใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรมในสังคม
ขอบังคับพรรคพลังพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคพลังพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ข อ บั ง คั บ นี้ ให มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง
การจัดตั้งพรรค
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ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ เรียกวา “พรรคพลังพัฒนา” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“PLUNG PATTANA PARTY” ใชชื่ออักษรยอภาษาไทยวา “พ.พ.น.” ใชชื่อยอภาษาอังกฤษวา “P.P.N.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) เครื่องหมายพรรคพลังพัฒนา ใชเครื่องหมายเปนภาพตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในวงกลม ๒ วง และรูปแผนที่ คําวา

พรรคพลังพัฒนา - ตัวอักษรสีน้ําเงินอยูบนพื้นสีขาวภายในวงกลมสีแดงและสีเหลือง
เพื่อประชาชน - ตัวอักษรสีแดงพาดขวางแผนที่สีเขียวอยูในวงกลมสีน้ําเงินบนพื้นสีขาว
PLUNG PATTANA PARTY - ตัวอักษรสีน้ําเงินอยูบนพื้นสีขาวภายในวงกลมสีแดงและ
สีเหลือง
แผนที่สีเขียว - อยูในวงกลมสีน้ําเงินพื้นสีขาว (ดังภาพ)
(๒) ความหมายของเครื่องหมายมี ดังนี้
พรรคพลั ง พั ฒ นา หมายถึ ง พรรคการเมื อ งที่ ป กป อ งความเป น ไทของคนไทยสั ง คมไทย
และประเทศไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เพื่อประชาชน หมายถึง เพื่อคนไทยที่เสียสละเพื่อชาติและแผนดิน
แผนที่สีเขียว หมายถึง ประเทศไทยอันอุดมสมบูรณทุกดาน
วงกลมสีน้ําเงิน หมายถึง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
วงกลมสีเหลือง หมายถึง คุณธรรม ความซื่อสัตย
วงกลมสีแดง หมายถึง ความเสียสละและความรักในความเปนชาติไทย
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๓๖๓/๗๙ ตรอกขาวสาร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
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สาขาพรรคพลังพัฒนาที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคพลังพัฒนา สาขาตามทองที่
ที่ตั้งนั้น
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๖ สมาชิก ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค
หรือหัวหนาพรรคอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๗ สมาชิกตองเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บเมื่อใดนั้น
ใหเปนไปตามมติของกรรมการบริหารของพรรค
ขอ ๘ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวา ๕ ป
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมอยูในระหวางตองคุมขังอยูโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดหรือของมึนเมา
อยางรุนแรง
(๗) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๘) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๙) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๑๐) มีความเขาใจในเจตนารมณของการจัดตั้งพรรคและนโยบายของพรรค มีความมุงมั่น
ตั้งใจที่จะสนับสนุนการดําเนินกิจการของพรรค และพรอมจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอบังคับพรรคทุกประการ
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ขอ ๙ การสมัครเปนสมาชิกพรรคพลังพัฒนา ใหผูประสงคจะเปนสมาชิกพรรคยื่นใบสมัคร
ตามแบบพิมพของพรรคพรอมดวยเอกสารประกอบตามที่พรรคกําหนด โดยยื่นใบสมัครดวยตนเองตอพรรค
ณ สํานักงานใหญของพรรคหรือสํานักงานสาขาพรรคหรือศูนยประสานงานพรรค หรือยื่นใบสมัคร
ตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค และใหเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคหรือ
ผูอํานวยการศูนยประสานงานพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรคเพื่อพิจารณา
และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค แลวแตกรณี ไดอนุมัติใหรับเปนสมาชิกพรรคแลว
ผูนั้นจึงจะเปนสมาชิกของพรรค
ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือ หัวหนาพรรค แลวแตกรณี ไดอ นุมัติ
ใหรับเปนสมาชิกพรรค ผูใดมิไดยื่นใบสมัครดวยตนเองตอพรรคตามวิธีการที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
ใหถือวาการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารหรือหัวหนาพรรค แลวแตกรณีนั้น เปนโมฆะ
ขอ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกตามขอ ๑๒
(๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๘
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๘๑ วรรคสอง หรือขอ ๘๓ แลวแตกรณี
(๖) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๑๑ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๐ (๕) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
ผู แ ทนราษฎรด ว ยมติ ข องพรรค ต อ งเป น มติ ข องที่ ป ระชุ ม ร ว มของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด การลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวา มติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา มติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
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สิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มีมติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๒ การลาออกจากสมาชิกพรรค ใหยื่นใบลาออกตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคและมีผล
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับหนังสือแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูรับสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคซึ่งพรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมทําใหเสื่อมเสียหรือบอนทําลายพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
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ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคกาวไปสู
การมีบทบาททางการเมืองเขาสูการบริหารประเทศตามอุดมการณและนโยบายของพรรค
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหการคุมครองมวลสมาชิกพรรคจากการถูกละเมิดโดยมิชอบดวยกฎหมาย
(๔) พรรคจะใหความสําคั ญแกม วลสมาชิกพรรคทุกทา นอยา งเต็มรู ปแบบ โดยใหถือ ว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๔
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรข อ มูล ข า วสารทางด า นการเมือ ง เศรษฐกิ จ และสัง คม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง
(๒) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิการจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนการปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๓) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๔) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๕
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคพลังพัฒนา ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
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(๑) สมาชิกพรรคตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค
มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) สมาชิ ก พรรคต อ งไม โ จมตี ห รื อ วิ พ ากษ วิ จ ารณ ส มาชิ ก พรรคด ว ยกั น หรื อ องค ก ร
ของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๓) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิด และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๔) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายหรือกระทําผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของวิญูชน
ทั่วไป
(๕) สมาชิ ก พรรคพึ ง ปฏิ บั ติ ต ามมติ ข องพรรคในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง และ
การปฏิบัติหนาที่ในรัฐสภา
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
ในทางที่กอใหเกิดความเสียหายตอพรรค
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) สํานึกและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ศึกษาและทําความเขาใจในอุดมการณ นโยบายและขอบังคับพรรค
(๔) กระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับพรรคแกผูอื่น
(๕) สํานึกและรับผิดชอบตองานอยางจริงจังตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรค
(๖) สํานึกและพิทักษในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติและ
มีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ
หมวด ๖
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรคซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก
ในการบริ ห ารพรรค โดยเลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี อ ายุ ไ ม ต่ํ า กว า ยี่ สิ บ ป บ ริ บู ร ณ ในที่ ป ระชุ ม ใหญ
จํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
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(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารพรรคอื่น
ขอ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
โดยวิธีลงคะแนนลับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคที่พงึ มี
(๒) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก และตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปนกรรมการบริหารพรรคในแตละตําแหนงจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปน
ตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ ภายใตบังคับแหงขอ ๒๑ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอหัวหนาพรรคใหมีผลตอเมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือ
ลาออกแลว
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพของพรรค ตามขอบังคับขอ ๑๐
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติใหออก ดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุม
(๖) เมื่อหัวหนาลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) ใหหัวหนาพรรคแตงตั้ง
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่พนจากตําแหนง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ในกรณีที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลงตาม (๖) (๗) ซึ่งทําใหคณะกรรมการบริหารพรรคนั้น
พนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนมีอํานาจกระทําการแทนหัวหนาพรรค และใหมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือครบวาระ
นอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรคและมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
นโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
(๓) พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
ในสวนของพรรคและผูลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน โดยจัดสรร
เปนจํานวนรวมซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูลงสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๔) ควบคุ ม ไม ใ ห ผู ล งสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้ง
แตละครั้ง
(๕) ดําเนิ นการและปฏิ บั ติการตามที่ กฎหมายกํ าหนดให เป นอํ านาจหนาที่ ของคณะกรรมการ
บริหารพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

(๖) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค ยกเวนคณะกรรมการซึ่งตองแตงตั้ง
โดยมติที่ประชุมใหญ
(๗) อํานวยการ กํากับและสั่งการใด ๆ เพื่อใหการบริหารกิจการของพรรค เปนไปดวย
ความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๘) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละ ๑ ครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๙) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรค และคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๐) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่ หรือลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราวของพรรค
(๑๑) แตงตั้งหรือถอดถอนผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามขอบังคับพรรค
หรือตามที่เห็นสมควร
(๑๒) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการ และผูปฏิบัติงานของพรรค
(๑๓) พิจารณาการเขารวมรัฐบาลหรือการถอนตัวออกจากการรวมรัฐบาล และการเสนอชื่อบุคคล
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
(๑๔) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๑๕) ยุบเลิกพรรค
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่นที่กําหนดไวในขอบังคับหรือที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร
ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและขอบังคับของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ความรั บผิดชอบตามที่ หัวหนาพรรคหรื อคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับ ดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญ ญิ ก พรรคมี ห น า ที่ ใ นการควบคุ ม รายรั บ รายจ า ยเงิ น บั ญ ชี ท รั พ ย สิ น หนี้ สิ น
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด และทํารายงานเกี่ยวกับการเงิน
ของพรรคตอทางราชการตามกฎหมายกําหนด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตางๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคมี ห น า ที่ ใ นการจั ด ทํ า ทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคให เ รี ย บร อ ย
ตามขอบังคับพรรค และแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
(๘) กรรมการบริ หารพรรคอื่ น ๆ มี อํ านาจหน าที่ ตามที่ หั วหน าพรรคหรื อคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
ขอ ๒๕ ภายใตบังคับแหงขอ ๒๒ วรรคสองและวรรคสาม ในกรณีที่หัวหนาพรรคไมอยู
จงใจหรือละเลยการปฏิบัติหนาที่ หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนเปนผูมีอํานาจ
กระทําการแทนหัวหนาพรรค
ในกรณีที่รองหัวหนาพรรคลําดับตนไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการบริหาร
มีมติแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งกระทําการแทนหัวหนาพรรค
หมวด ๗
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๒๖ ให มี ป ระธานพรรคคนหนึ่ ง ซึ่ ง แต ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการบริ ห ารพรรค และ
คณะที่ปรึกษาพรรค ซึ่งหัวหนาพรรคแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวน
ไมเกินกวาที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ใหหัวหนาพรรคประกาศรายชื่อประธานพรรคและที่ปรึกษาพรรคในโอกาสที่มีการประชุมใหญสามัญ
หรือวิสามัญของพรรคในวาระแรก
หัวหนาพรรคอาจแตงตั้งบุคคลใดที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๒๗ ประธานพรรคและคณะที่ ป รึ ก ษาพรรคอยู ใ นตํ า แหน ง ตามวาระเช น เดี ย วกั บ
คณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตลาออก ถึงแกกรรม หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออก
ดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยู

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ที่ป รึก ษาหั วหน า พรรคอยูใ นตํา แหน งตามวาระเชน เดียวกั บ หัว หนา พรรค เว น แต ล าออก
ถึงแกกรรม หรือหัวหนาพรรคใหออก
ขอ ๒๘ ประธานพรรคและคณะที่ปรึกษาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) มีสิ ท ธิ เ ข า รว มประชุ มกั บ คณะกรรมการบริห ารพรรค หรื อ การประชุ ม รว มระหว า ง
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค
(๒) เสนอแนวคิดและใหคําปรึกษาตอหัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคไดทุกโอกาส
ตามที่เห็นสมควร
(๓) ให คํ า ปรึ ก ษาหรื อ ข อ เสนอแนะต อ หั ว หน า พรรค หรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคตามที่
หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรครองขอ
หมวด ๘
คณะกรรมการอื่นของพรรค
ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการนโยบายพรรคคณะหนึ่งมีอํานาจหนาที่ในการเสนอความเห็น
เกี่ ยวกั บการจั ด ทํา หรือ แกไ ข ปรับ ปรุง นโยบายพรรค ซึ่ง รวมถึ ง แนวทางในการบริห ารประเทศ
เพื่อใหนโยบายของพรรคมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
และตอบสนองตอความตองการของสมาชิกพรรคและประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของสมาชิกพรรคเปนสําคัญ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริหารพรรค และที่ประชุมใหญพรรคพิจารณา
ให คณะกรรมการบริ หารพรรคเสนอรายชื่ อบุ คคลที่ เหมาะสมให ดํ ารงตํ าแหน ง ประธานกรรมการ
นโยบายพรรคและกรรมการนโยบายของพรรคอื่นใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการสภานโยบายและยุทธศาสตรพรรค ตามจํานวนที่ที่ประชุมใหญพรรค
กําหนด
ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคคณะหนึ่งมีอํานาจหนาที่
ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ตอคณะกรรมการบริหารจากรายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบหรือจากรายชื่อบุคคลอื่น
ที่คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครของพรรคเห็นสมควร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมใหที่ประชุมใหญพรรคพิจารณา
เลือกตั้งใหดํารงตําแหนง ประธานกรรมการคัดเลือกผูสมัครของพรรคและกรรมการคัดเลือกผูสมัคร
ของพรรคอื่นตามจํานวนที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร
ขอ ๓๑ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยภายในพรรคมีอํานาจหนาที่
ในการเสนอความเห็นและดําเนินการเพื่อสงเสริมความเปนประชาธิปไตยภายในพรรค และสงเสริม
ใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกพรรคในการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรค
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมใหที่ประชุมใหญพรรคพิจารณา
เลือกตั้งใหดํารงตําแหนง ประธานกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยภายในพรรคและกรรมการ
สงเสริมความเปนประชาธิปไตยภายในพรรค ตามจํานวนที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร
หมวด ๙
การพิจารณาสงบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๓๒ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในการเลือกตั้งทั่วไปในแตละครั้ง ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคซึ่งแตงตั้งขึ้นตามขอ ๕๒ (๔)
รับผิดชอบรวมกันในการพิจารณาจัดสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๓๓ การพิ จ ารณาส ง ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรตามข อ ๓๒
ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรค
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบตามขอ ๕๘
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งพิจารณาคัดเลือกรายชื่อจากบุคคลซึ่งเปนสมาชิกพรรค
เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ เปนที่ยอมรับนับถือของประชาชนในเขตเลือกตั้ง และเปนผูมี
คุณสมบัติไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหถือเปนที่สุด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ขอ ๓๔ นอกจากการพิจารณาสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในนามของพรรคตามที่ กํ า หนดไว ใ นข อ ๓๓ ที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรคอาจมี ม ติ ร อ งขอให ใ ช วิ ธี ก าร
ใหผูเขารวมประชุมใหญลงมติเลือกผูสมควรสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง หรือแบบสัดสวนได
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค จัดใหมี
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยใหผูเขารวมประชุมใหญตามขอ ๔๙ แตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ใหผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลําดับลงไปในเขตเลือกตั้งใดเปนผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง หรือแบบสัดสวนในเขตเลือกตั้งนั้น
แลวแตกรณี
เมื่อที่ประชุมใหญพรรคมีมติตามวรรคสอง มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอชื่อการพิจารณา
และการคั ด เลื อ กผู ส มควรเข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรในนามของพรรค
ตามข อ ๓๓ และข อ ๔๙ มาใช บั ง คั บ แต ก ารเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ ให มี ก ารลงมติ ต ามวรรคสอง
จะตองขอความเห็นจากคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองในแตละภาคกอน
การลงมติเลือกผูสมควรสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
โดยที่ประชุมใหญตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําเปนความลับ
ขอ ๓๕ ในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ประจําเขต หรือทองถิ่นและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปนผูพิจารณา
แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๑๐
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๖ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ หารพรรคเป นผูพิ จารณาอนุมัติ ตามความประสงคข องสมาชิก ซึ่งมี ภูมิลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในจังหวัดนั้น ๆ
ไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป แตทั้งนี้ ในวาระแรกตองไมนอยกวาภาคละหนึ่งสาขาภายในระยะเวลา
ที่กําหนดในกฎหมาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ขอ ๓๗ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป
โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
(๓) ในแต ล ะจั ง หวั ด อาจจั ด ตั้ ง สาขาพรรคได ม ากกว า หนึ่ ง สาขา ทั้ ง นี้ ให เ ป น ไปตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจ ง ต อ ตั วแทนของสาขาพรรคนั้ น เพื่ อ ดํ า เนิ น การเลือ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคเปน ครั้ ง แรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลว ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกพรรค
ในสาขาพรรคนั้นเขาประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป และการลงมติเลือกตั้งใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๙ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค
กรรมการสาขาพรรคตองเปนสมาชิกพรรคซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป
บริ บู ร ณ และไม มีลั ก ษณะตอ งห า มตามรั ฐ ธรรมนู ญ แหง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ทธศั ก ราช ๒๕๕๐
ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ขอ ๔๐ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ขอ ๔๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ใหลงคะแนะลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๔๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคน และกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๒ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๔๑ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรคและจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทํ าบั ญชี รายรั บ รายจ ายและงบการเงิ นของสาขาพรรค เพื่ อเสนอต อคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในสี่สิบหาวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๓ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรค หรือ
รองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๔๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๔๓
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพของพรรค
ขอ ๔๕ ให ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอี กหนึ่ ง คนเป น ผูแ ทนสมาชิ ก
ของสาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๔๖ ให จั ด ประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคอย า งน อ ยป ล ะครั้ ง เพื่ อ แถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๑
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๗ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปของพรรค
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ
ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ
สมาชิกพรรคซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกพรรค
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคทั้งหมด หรือสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกพรรคทั้งหมด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ที่มีอยูหรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกันเพื่อรองขอใหจัดให
มีการประชุมวิสามัญพรรคการเมืองได โดยทําเปนหนังสือแจงตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหระบุโดยชัดแจงวา ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ
ในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเรื่องใด พรอมแสดงเหตุผลและเหตุจําเปนเรงดวนประกอบดวย
เมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือรองขอตามวรรคสามแลว ใหเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
โดยเร็ว เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือรองขอ
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ
เวนแตการประชุมใหญวิสามัญตามวรรคสอง ใหระเบียบวาระการประชุมเปนไปตามระเบียบวาระ
การประชุมที่ระบุไวในหนังสือรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญ
ขอ ๔๘ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๙ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ตองประกอบดวย สมาชิกพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้นไมนอ ยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหลาย
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนสาขาพรรคตามขอ ๔๖ ในกรณีที่มีสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สาขาพรรคการเมืองทั้งหมด
(๕) ตัวแทนสมาชิกพรรคจากทุกภาคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๐ ในการประชุมใหญตามขอ ๔๙ ตองมีสมาชิกพรรคมาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้ สมาชิกผูเขารวมประชุมอาจไมเปนไปตามขอ ๔๙ หากในขณะนั้น พรรคไมมี
สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมมีสมาชิกที่เปนรัฐมนตรี หรืออยูในระหวางการดําเนินการ
จัดตั้งสาขาพรรค
การลงมติในที่ประชุมใหญตองกระทําโดยเปดเผย เวนแตการลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๕๒ (๓)
และ (๔) หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือผูเขารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
รองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

มติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ ใ ห ถื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าประชุ ม ในกรณี ที่ เ สี ย งเท า กั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๑ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานและใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งซึ่งประธานในที่ประชุมมอบหมาย แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๕๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบายพรรค
และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยของพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๑๐) กิจการอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับพรรค
ขอ ๕๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคหรือผูซึ่งหัวหนาพรรค
มอบหมาย หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนหัวหนาพรรคแจงกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบ
วาระการประชุมใหสมาชิกพรรคตามขอ ๕๐ ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๔ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคอย า งน อ ยสองเดื อ นต อ ครั้ ง และ
หัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ได ตามความจําเปน
หรื อ ตามคํ า ขอจากกรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวนคณะกรรมการ
บริ ห ารพรรคทั้ ง หมดร ว มกั น ขอให เ ป ด ประชุ ม พิ เ ศษ ในการขอให มี ป ระชุ ม พิ เ ศษ จะต อ งมี ว าระ
หรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนเปนประธานที่ประชุมในคราวนั้นแทน แตถารองหัวหนาพรรคลําดับตน
ไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมแตงตั้งรองหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมในคราวนั้นแทน
ใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม ถาเลขาธิการพรรคไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
และมิไดแตงตั้งรองเลขาธิการพรรคคนใดปฏิบัติหนาที่แทน ใหที่ประชุมแตงตั้งรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุมในคราวนั้นแทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมากของกรรมการ
ที่เขารวมประชุม
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๗ ภายใตขอบังคับแหงขอ ๔๗ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญ
สาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง กอนการประชุมใหญสามัญประจําปของพรรค สวนการประชุมวิสามัญ
อาจมีได เมื่อประธานสาขาพรรคเรียกประชุม หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรค
ใหมีการประชุมวิสามัญ
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หนั ง สื อ ร อ งขอตามวรรคหนึ่ ง ให ร ะบุ โ ดยชั ด แจ ง ว า ประสงค จ ะให เ รี ย กประชุ ม วิ ส ามั ญ
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระเรื่องใด พรอมแสดงเหตุผลและความจําเปนเรงดวนประกอบดวย
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคหนึ่ง ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุม
ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ใหจัดระเบียบ
วาระการประชุมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือรองขอวรรคสอง
ขอ ๕๘ ภายใตบั ง คั บแห ง ข อ ๓๔ ในกรณี ที่ จะมี ก ารเลื อ กตั้ง สภาผูแ ทนราษฎร ไม ว า
จะเป น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปหรื อ เป น การเลื อ กตั้ ง แทนตํ า แหน ง ที่ ว า งลง คณะกรรมการสาขาพรรค
ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณา
ใหเปนผูลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ทั้งแบบแบงเขตเลือ กตั้งและ
แบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น
ขอ ๕๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ตองประกอบดวย กรรมการสาขาพรรค
อยางนอยกึ่งหนึ่ง และสมาชิกสาขาพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีจํานวนไมนอยกวา
หาสิบคน
ขอ ๖๐ การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การลงมติใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อ บุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ใหลงคะแนนลับ สวนการลงมติในเรื่องอื่นใหเปนไปโดยเปดเผย เวนแตคณะกรรมการสาขาพรรค
หรือสมาชิกสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน รองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๖๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม และให
เลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
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ขอ ๖๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค และตองเปนการลงคะแนนลับ
ขอ ๖๓ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราว ให ป ระธานสาขาพรรค
แจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งเดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือ
ตามคํารองขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ
ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมอยางชัดเจนเพื่อขอมติ
ขอ ๖๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๖๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๒
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๗ ใหคณะกรรมการบริ หารพรรคการเมือ งมีหนาที่รั บผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๖๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน บัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๙ สํานักงานใหญพรรคและสํานักงานสาขาพรรคตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดรับจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุล และงบรายไดและ
คาใชจายของพรรค กรณีที่มีสาขาพรรค งบการเงินใหรวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาพรรคดวย
งบดุลตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรค
งบรายไดและคาใชจายอยางนอยตองแสดงที่มาของรายไดซึ่งไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุน
จากรัฐและรายไดอื่นกับทางใชไปของคาใชจายในการดําเนินการของพรรคไวโดยชัดเจน โดยเฉพาะ
คาใชจายในการเลือกตั้ง ตองแสดงรายละเอียดของรายการตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
กําหนด
งบการเงินตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๗๐ งบการเงิ น ที่ ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองแล ว ต อ งเสนอให
ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา
และปดประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
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งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมืองและใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงิน
ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชี
หมวด ๑๓
รายไดของพรรค
ขอ ๗๑ พรรคอาจมีรายได ดังนี้
(๑) คาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการรับบริจาค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๗๒ การรับบริจาคเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่มีมูลคา
ตั้งแตหนึ่งพันบาทขึ้นไป จะตองกระทําโดยเปดเผยชื่อผูบริจาค และสามารถตรวจสอบได
การรับบริจาคเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่มีมูลคาตั้งแต
หาพันบาทขึ้นไป จะตองเปดเผยชื่อผูบริจาคตอสาธารณชน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
การรับบริจาคเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่มีมูลคาตั้งแต
สองหมื่นบาทขึ้นไป จะตองรับบริจาคโดยวิธีการสั่งจายเปนตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดครอม
ขอ ๗๓ หามมิใหสมาชิกซึ่งมิไดดํารงตําแหนง กรรมการบริหารพรรครับบริจาคหรือขอรับบริจาค
จากผูซึ่งมิไดเปนสมาชิกพรรค เวนแตไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากหัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ขอ ๗๔ หามมิใหรับบริจาคเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได
ในกรณี ดังนี้
(๑) การรับบริจาคจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายหนึ่งรายใดเกินกวาสิบลานบาทตอป
(๒) การรับบริจาคโดยรูหรือควรจะรูวาเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณ
เปนเงินไดนั้น ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีแหลงที่มาโดยไมชอบดวย
กฎหมาย
(๓) การรั บบริ จ าคโดยมี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ กระทํ า การ หรื อ สนั บ สนุ น การกระทํ าอั น เป น
การบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน
หรือกระทําการอันเปนการกอกวน หรือคุกคามความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือกระทําการอันเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
(๔) การรับบริจาคจากบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย
(๕) การรั บ บริ จ าคจากนิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายต า งประเทศที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หรื อ กิ จ การ
หรือจดทะเบียนสาขาอยูในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
(๖) การรับบริจาคจากนิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย
มีทุน หรือเปนผูถือหุนเกินกวารอยละหาสิบ ในกรณีที่เปนบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย การพิจารณารับบริจาคตามขอนี้ ใหพิจารณาในวันกอนวันที่บริจาค โดยใหถือทะเบียน
ผูถือหุนของบริษัทที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันกอนวันที่บริจาค
(๗) การรับบริจาคจากองคการหรือนิติบุคคลที่ไดรับทุน หรือไดรับเงินอุดหนุนจากตางประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเพื่อประโยชนของบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยหรือซึ่งมีผูจัดการหรือกรรมการ
เปนบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย
(๘) การรับบริจาคจากบุคคล องคการ หรือนิติบุคคลที่ไดรับบริจาค เพื่อดําเนินกิจการของพรรค
หรือเพื่อดําเนินการในทางการเมืองจากบุคคล องคการ หรือนิติบุคคลตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
(๙) การรั บ บริ จ าคจากบุ ค คล องค ก าร หรื อ นิ ติ บุ ค คลตามที่ กํ า หนดในประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ขอ ๗๕ ใหหัวหนาพรรคจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ขอ ๗๖ ในกรณีการรับบริจาคเปนเงินสด ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินสดไปฝากไว
ในบัญชีธนาคารพาณิชยตามขอ ๗๗ ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับการบริจาค แลวออกใบเสร็จรับเงิน
ใหแกผูบริจาคไวเปนหลักฐานภายในวันที่ไดรับบันทึกการบริจาค
ในกรณีการรับบริจาคเปนตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดครอม ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรค
นําสงเงินเขาบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่ง เมื่อตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดครอมดังกลาวไมถูกปฏิเสธการจายเงิน
ใหเหรัญญิกพรรคออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูบริจาคไวเปนหลักฐานภายในวันที่ที่มีรายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๗๗ หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคตองเปดบัญชีกับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อ
เจาของบัญชีในนามของพรรค และใหหัวหนาพรรคแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงิน
ที่เปดบัญชีของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมือง
ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่เปดบัญชี
หมวด ๑๔
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๗๘ การกลาวหาสมาชิกพรรคคนใดวา ไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคน ลงลายมือชื่อ
ขอ ๗๙ เมื่ อได รั บหนั งสื อตามข อ ๗๘ แล ว ให หั วหน าพรรคมอบอํ านาจให กรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวา
ไมมีมูล หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวา มีมูล ใหเสนอ
ขอกลาวหานั้น พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการบริหารหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ขอ ๘๐ ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองแจงขอกลาวหาและใหโอกาสแกผูถูกกลาวหา
แกขอกลาวหา ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๘๑ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวา สมาชิกผูใดสมควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปน
สมาชิกพรรค ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติ
ที่ประชุมคณะกรรการบริหารพรรค ถือเปนที่สุด
ขอ ๘๒ การพนจากสมาชิกพรรคซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๘๑
วรรคสอง ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑
ขอ ๘๓ ในกรณีสมาชิกพรรคที่ถูกกลาวหาตามขอ ๘๒ เปนหัวหนาพรรค ใหยื่นหนังสือ
แจงขอกลาวหาตามขอ ๗๘ ถึงรองหัวหนาพรรคลําดับตน
เมื่อไดรับหนังสือตามวรรคแรกแลว ใหรองหัวหนาพรรคเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอกลาวหา ซึ่งตองมีกรรมการบริหารพรรครวมอยูดวยไมนอยกวา
กึ่งหนึ่ ง ถ า สอบสวนแล วเห็น ว า ไม มี มูล ให รองหั วหน า พรรคลํ า ดับ ต นสั่ ง ยกขอ กลา วหานั้ นเสี ย
แต ห ากสอบสวนแล ว เห็ น ว า มี มู ล ให หั ว หน า พรรคหยุ ด ปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยทั น ที และให เ สนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาชี้ขาดภายในสิบหาวัน นับแตวันที่คณะกรรมการสอบสวน
ขอกลาวหาเห็นวา ขอกลาวหานั้นมีมูล
ใหนําความในขอ ๘๐ และขอ ๘๑ วรรคแรก มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตนกระทําการแทนหัวหนาพรรค แลวใหดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรค และนโยบายของพรรค
ขอ ๘๔ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและนโยบายของพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนน โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๘๕ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับ ไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความ โดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๖ พรรคพลังพัฒนามีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๘๗ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘๘ ในกรณีที่พรรคพลังพัฒนาตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคภายหลังจากการยื่น
ชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว ใหตกเปนของมูลนิธิชัชวาลย คงอุดม
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังพัฒนา
คณะกรรมการบริหารพรรคพลังพัฒนาจํานวนทั้งสิ้น ๒๓ คน คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายสนิท มาประจวบ
นายธํารงเกียรติ สองศิริ
นายสุรเลิศ ไวยลิกรี
นางภาพรณ ลิ้มศุภรัตน
นางธนิตา สองศิริ

หัวหนาพรรค
รองหัวหนาพรรค
รองหัวหนาพรรค
เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖. นางสาวจันทรทิวา เชื้อประไพศิลป
๗. นายชิน เรืองหิรัญ
๘. นายมนตรี พิมพาศ
๙. นางรุจิรัชศ หาราวี
๑๐. นายธวัชชัย พันธุดี
๑๑. นายอภิศักดิ์ พานาดี
๑๒. นายสําเริง ฟกศิริ
๑๓. นายไชยา ครุธนาค
๑๔. นายประดิษฐ ธรรมสิน
๑๕. นายอนุชาติ คงสมกัน
๑๖. นายจักรกฤษณ อาจองศักดิ์
๑๗. นายชํานาญ อุทธวงศ
๑๘. นายสุชาติ จวงสันทัด
๑๙. นายสุทิน อนขวัญเมือง
๒๐. นายสุนันท แสนศรี
๒๑. นางสาวมาลี เจริญสุข
๒๒. นางพิมพลดา ปนประเสริฐอมร
๒๓. นายโชติชวง เกิดอุบล
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

