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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคไทยพอเพียง
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคไทยพอเพียง
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนู ญ วา ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๔/๒๕๕๓ ตั้งแตวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคไทยพอเพียง ดังนี้
นโยบายพรรคไทยพอเพียง
พ.ศ. ๒๕๕๓
พรรคไทยพอเพียงจะยึดมั่นในอุดมการณการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนพระประมุขโดยมีแนวทางที่ชัดเจนในการนําปรัชญาแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” คือแนวคิด
เรื่องพอประมาณ มีเหตุมีผล มาใชในการบริหารบานเมือง ซึ่งไดแยกรายละเอียดในการกําหนดนโยบาย
ของพรรคไว ๘ ดาน ดังนี้
๑. นโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
๑.๑ ปฏิรูปการเมืองการบริหาร แกไขรัฐธรรมนูญใหเปนระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เรงรัดแกไขกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน เสริมสรางชีวิตประชาธิปไตย
๑.๒ แกไขและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ
หนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว อิสระจากภาคการเมือง
มีความโปรงใส และดําเนินการอยางเฉียบขาดกับผูบริหารภาครัฐทุกระดับที่คอรรัปชัน พรอมปรับปรุง
กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของใหสามารถดําเนินการเอาผิดไดอยางเห็นผลทันตา
๑.๓ พัฒนาระบบการใหความชวยเหลือ การแกไขปญหาแกประชาชนไดรวดเร็ว แทจริง
โดยเพิ่มอํานาจใหนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน สามารถสั่งการใหหนวยราชการ
ปฏิบัติงาน โดยมีระเบียบ กฎเกณฑ และมีระบบงบประมาณรองรับอยางถูกตอง ชัดเจน
๑.๔ ปฏิรูปโครงสรางงบประมาณแผนดินทั้งระบบ
๑.๕ จัดตั้งจังหวัดสุวรรณภูมิ เพื่อบริหารจัด การพื้น ที่รอบสนามบิ น และเพิ่ม รายได
เขาประเทศ
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๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๒.๑ ประเทศไทยตองสามารถแขงขันไดในเวทีโลก โดยยกเลิกมาตรการกันเงินทุนสํารอง
๓๐% ของธนาคารแหงประเทศไทย สรางความมั่นใจและสงเสริม ใหมีการลงทุน จากตางประเทศ
เพื่อเรงกระตุนภาวะการลงทุนในระบบเศรษฐกิจใหเขมแข็ง
๒.๒ รักษาเสถียรภาพของคาเงินบาท เพิ่มขีดความสามารถในการปกปองคาเงินหรือการโจมตี
คาเงินบาท โดยเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศและรักษาขีดความสามารถในการแขงขันของไทย
ในเวทีโลก
๒.๓ สรางความปรองดองสมานฉันทใหเปนวาระแหงชาติพรรคไทยพอเพียงจะยึดหลัก
ความปรองดองสมานฉั น ท เป น พลัง ในการขั บเคลื่ อนระบบเศรษฐกิ จและสัง คมเพื่ อนํ าความสุ ข
และกิน ดีอยู ดีกลับสูคนไทยทุกคน รวมทั้งนั กลงทุน ทั้งในและตางประเทศวา พรรคไทยพอเพีย ง
จะเดินหนาแกไขปญหาเศรษฐกิจ ภายใตสังคมรักสามัคคี เพื่อสันติ
๒.๔ กระตุน เศรษฐกิจ เพิ่ม ทุน หมุน เวียน เตรียมความพรอม วางโครงสรางพื้น ฐาน
ทางเศรษฐกิจเพื่อประชาชน คนรากหญาและคนชั้นกลาง อีกทั้งสนับสนุนใหชนชั้นระดับสูงมีสวนรวม
กับประชาชนทุก ภาคสว นในการนํ าปรั ช ญาแนวคิ ด “เศรษฐกิจพอเพียง” มาบริห ารจั ดการธุ รกิ จ
ในครอบครัว ธุรกิจขนาดยอม ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญโดยการอัดฉีดเงินลงทุนหมุนเวียน
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ผานโครงการตาง ๆ เพื่อสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และเตรียมพรอมรองรับ
การขยายตัวของการคา การลงทุนตอป
๒.๕ โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อประชาชน โดยเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และประกาศความพรอมของประเทศไทยในการตอนรับนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อนํารายได
จากการทองเที่ยวมากระตุนเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มนักทองเที่ยวจาก ๑๔ ลานคน เปน ๒๐ ลานคน
๒.๖ มาตรการเพิ่ ม รายได ลดรายจ า ย ขยายโอกาสให แ ก ป ระชาชนสร า งโอกาส
ในการเพิ่มรายไดใหประชาชนโดยเตรียมระบบการเงิน เตรียมความรอบรู ในการบริหารจัดการรองรับ
การขยายตัวของการลงทุน เพื่อสรางรายไดใหประชาชน โดยพัฒนากองทุนหมูบานที่มีความพรอม
ใหเปนธนาคารหมูบาน จัดงบประมาณเพิ่มเติม โดยมีหนวยงานราชการเปนพี่เลี้ยงใหอํานาจประชาชน
ตัดสินใจ แกไขปญหาของหมูบาน โดยมีหนวยงานราชการใหคําปรึกษา เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได
โดยจัดสรรงบประมาณใหตามขนาดของหมูบาน เพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาของหมูบานและชุมชน
รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
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๒.๗ ผลั กดั น รายได เกษตรให ม ากกว า ลงทุน ผลัก ดั น ราคาสิน ค าการเกษตรที่ สํา คั ญ
ใหขายไดสูงกวาตนทุน โดยใชวิธีบริหารจัดการทางการตลาด และกลไกตลาดซื้อขายลวงหนาการเกษตร
๒.๘ โครงการโคลานตัว วัวแสนฟารม เปนการตั้งฟารมเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจคุณภาพขึ้น
ในทุกหมูบาน สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสัตวเลี้ยงคุณภาพและพัฒนาอาชีพปศุสัตว
ใหมีศักยภาพเปนอาชีพที่มั่นคงแกเกษตรตอไป
๒.๙ กองทุนพยุงราคาผลไม และพืชเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพทางดานจัดการทางการตลาด
ใหสามารถยกระดับราคาจําหนายสูงกวาราคาตนทุน โดยจัดงบประมาณบริหารจัดการระบบการผลิต
พืช ผลทางการเกษตร ระหวางภาครัฐและเอกชนใหเชื่อมโยงและสอดคลอ งไปในทิศ ทางเดียวกัน
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและภาคเอกชนใหมีกําลังใจในการซื้อขายผลผลิตและนําไปสูตลาดปลายทาง
ไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองตัว
๒.๑๐ กองทุนเพื่อสนับสนุนการผลิต การแปรรูป เพื่อสนับสนุนการผลิตสินคาใหไดปริมาณ
และคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความตองการของตลาดเปาหมายโดยจัดงบประมาณสนับสนุนการผลิต
การแปรรูปสินคาทางการเกษตร สินคาโอทอปและเอสเอ็มอี (SMEs) เพื่อยกระดับคุณภาพและราคา
เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร และนักธุรกิจ
๒.๑๑ พรรคไทยพอเพียงมีนโยบายบูรณาการกระบวนการจัดการทางการตลาดของประเทศไทย
โดยใหความชวยเหลือแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหสอดคลองและเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ตั้งแตการวิจัยตลาด การใหขอมูลดานการตลาดแกภาคการผลิต ตลอดจนการสงเสริม
กระบวนการผลิตทั้งดานการผลิตสิน คาและการออกแบบผลิตภัณฑใหมีเอกลักษณตามความตองการ
ของตลาดเปาหมาย โดยจัดตั้งสถาบันสงเสริมการออกแบบและการจัดการทางตลาด รวมทั้งพัฒนา
และตอยอดกลไกทางการตลาด เพื่อเพิ่มรายไดใหแกผูประกอบการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ การจัดตั้ง
ตลาดกลางจังหวัด เพื่อการแลกเปลี่ยนสิน คาและบริการของกลุมวิสาหกิจของจังหวัด และสงเสริม
การพั ฒ นาสิ น ค า ให สามารถซื้อ ขายแลกเปลี่ ยนไดใ นระดับ ประเทศ ตามยุ ทธศาสตร ข องจั งหวั ด
และการผลิตสินคา
๒.๑๒ ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนใหแกผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
รวมถึงใหความชวยเหลือในการแกไขปรับปรุงโครงสรางหนี้เสียที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ เพื่อกระตุน
การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ในการผลิ ต ขั้ น พื้ น ฐานของประเทศ โดยการเพิ่ ม เงิ น ทุ น จดทะเบี ย น
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ของธนาคาร เอสเอ็มอี จัดใหมีหนวยงานรับรองคุณภาพสินคาการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑชุมชน
ใหเปนที่ยอมรับของตลาดเปาหมาย โดยการจัดตั้งสถาบัน ทดสอบคุณภาพ ที่สงเสริม กํากับ ดูแ ล
การผลิตสินคาตามความเชี่ยวชาญของทองถิ่น เพื่อใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของผูบริโภค
ทั้งในและตางประเทศ
๒.๑๓ การลดรายจายของประชาชน ลดภาษีเงิน ได โดยไมขึ้น ภาษีมูลคาเพิ่มบริหาร
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการพัฒนาประเทศ เพื่อชวยลดรายจายใหแกประชาชน
กระตุนเศรษฐกิจ และสงเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจ
๒.๑๔ ใหเกษตรกรไดพักหนี้เพื่อลดปญหาหนี้สิน ๓ ป โดยเฉพาะเกษตรกรที่ลงทะเบียน
คนจนจะพิจารณาเปนพิเศษ เพื่อฟนฟูอาชีพ และสรางรายได ไมตองกังวลกับหนี้สินเดิม
๒.๑๕ จัดตั้งกองทุนฟนฟูเกษตร เพื่อแกไขปญหาการฟองรองยึดทรัพยสินของเกษตรกร
ที่มีปญหาหนี้สิ น กับธนาคาร การพัฒ นากองทุน ฟ น ฟูเดิม ที่มีอ ยู ใหมีประสิทธิภาพในการรองรั บ
การแกไขปญหาหนี้สิน ของเกษตรกร โดยการใหกองทุนฯ ซื้อสินทรัพยของเกษตรกรจากธนาคาร
มาเปนของกองทุน และยืดระยะเวลาการชําระหนี้ของเกษตรกรออกไปโดยไมมีดอกเบี้ย รวมทั้งจัดตั้ง
ธนาคารประชาชนเพื่อสงเสริมการลงทุน และแกไขปญหาหนี้นอกระบบของประชาชน หรือขาราชการ
เพื่อสงเสริมผูที่ตองการลงทุนสรางรายได และใหความชวยเหลือในการปรับโครงสรางหนี้ใหแกประชาชน
หรือขาราชการที่ตองการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ ใหสินเชื่อเปนกรณีพิเศษในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
๒.๑๖ ปรับปรุงและพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูน ยกลางการประชุมและแสดงสิน คา
นานาชาติ พัฒนาเมืองทองเที่ยวหลักของประเทศไทยใหมีศักยภาพในการรองรับการประชุมและการจัดแสดง
สินคานานาชาติ เพื่อนํารายไดเขาประเทศในรูปแบบการจัดประชุม การแสดงสินคาและจากผูเขารวมงาน
๓. นโยบายดานการคมนาคมและการสื่อสาร
๓.๑ วางโครงขายคมนาคม และระบบขนสงสินคาครบวงจร (โลจิสติกส) เพื่อลดตนทุน
การขนสงสินคาและการเดินทางที่รวดเร็ว ปลอดภัย เชน รถไฟเพื่อเศรษฐกิจ เปนการวางโครงขาย
การคมนาคมทางรถไฟ รถไฟรางคู รถไฟความเร็วสูง และขยายรางใหไดมาตรฐานเชื่อมประเทศเพื่อนบาน
เพื่อรองรับการเดินทางที่รวดเร็ว ปลอดภัย และลดตนทุนการขนสงสินคาพรอมแกปญหาการขาดทุน
สะสมของการรถไฟแหงประเทศไทย วางระบบรางรวม ใหใชไดกับรถไฟที่ใชรางทั้งขนาด ๑ เมตร
และ ๑.๔๓๕ เมตร เชื่อมตอ ประเทศเพื่อนบาน เพิ่มระบบรางคูในเสนทางที่สําคัญ เพื่อลดตนทุน
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ในการขนสง รวดเร็ว ปลอดภัย และศึกษาการขยายเสน ทางที่สําคัญเชน ในภาคเหนือ ภาคอีสาน
และภาคใต รวมทั้ ง ขยายมอเตอร เ วย ไปจนถึ ง พั ท ยาเพื่ อ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วและการลงทุ น
ในภาคตะวันออก
๓.๒ สรางสถานีสงออกภูมิภาค เพื่อสรางความสะดวกและลดตนทุนในการขนสงสินคา
เพื่อการสง ออก ในส วนภูมิ ภาค โดยขยายการจัดตั้ง สถานี บรรจุ และแยกสิน คากล องหรื อ Inland
Container Depot (ICD) เพิ่ ม ในภาคเหนื อ และอี ส าน เป น การลดขั้ น ตอนพิ ธี ก าร ทั้ ง ด า นภาษี
ศุลกากร หรือระเบียบของทางราชการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว โดยไมตองเดินทางไปถึงทาเรือแหลมฉบัง
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูสงออก
๓.๓ พั ฒ นากองเรื อ พาณิ ช ย น าวี เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ อํ า นวยความสะดวก รวดเร็ ว
และลดตนทุนคาขนสงสินคาทางทะเลของไทย
๓.๔ แอรพอรตลิ้งค โดยเรงรัดการกอสรางรถไฟฟาเสนทางแอรพอรตลิ้งค (มักกะสันสุ ว รรณภู มิ ) โดยมี ร ะบบเช็ ค อิ น ที่ ส ถานี มั ก กะสั น เป น การอํ า นวยความสะดวกในการเดิ น ทาง
และยกระดับ สนามบิน สุว รรณภู มิใ หเ ปน ศูน ยกลางการบิ น ของโลก เปน การพั ฒนาท าอากาศยาน
ในภูมิภาค เพื่อสามารถเชื่อมตอการขนสงสินคาทางอากาศไดสะดวก
๓.๕ พัฒนาโครงขายถนนใยแมงมุมสูไรน าดวยการสรางถนนเพื่อขนสงสินคาเกษตร
และถนนลาดยาง หรือคอนกรีต เชื่อมโยงระหวางหมูบานและตําบล เพื่ออํานวยความสะดวกแกพอคา
ที่จะไปรับซื้อสินคาทางการเกษตรมายังตลาดสดหรือแหลงผลิต
๓.๖ สร า งระบบโครงข า ยรถไฟฟ า เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาจราจรทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานคร
และปริมณฑลและจะขยายไปสูจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศตอไป
๔. นโยบายดานการศึกษาและแรงงาน
๔.๑ ผูใชแรงงานที่ตองการเดินทางไปทํางานตางประเทศ สามารถติดตอผานหนวยงานราชการ
หรือหนวยงานเอกชนที่ทางราชการใหการรับรอง เมื่อมีตําแหนงงานของตางประเทศวางและตองการ
แรงงานไทย ผู ใ ช แ รงงานสามารถประสานงานผ านหน ว ยงานดั งกล า วได เ มื่ อ ได รั บ การตอบรั บ
ใหเขาทํางานจากนายจางในตางประเทศแลว สามารถเดินทางไปทํางานยังบริษัทในตางประเทศไดทันที
โดยคาใชจายในการติดตอประสานงานและคาเดินทางไปทํางานยังตางประเทศนั้น สามารถผอนใชกับ
หนว ยงานที่ รับ ผิดชอบไดภ ายหลัง เปน รูป แบบของการใหกูยื ม เงิน เพื่อ ไปทํ างานในต างประเทศ
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โดยไมตอ งใชหลักทรัพยค้ําประกัน และจะหักคืนจากรายไดที่เกิดขึ้น ในอนาคต เปนการชวยเหลือ
ใหผูใชแรงงานไทยสามารถเดินทางไปทํางานในตางประเทศไดงายเปนการนําเงินเขาประเทศอีกทางหนึ่ง
๔.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ ตรงตามความตองการ
ของผู ป ระกอบการที่ มี ก ารพั ฒ นาความร ว มมื อ ตามข อ ตกลงกั น ไว ล ว งหน า ในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
และอุดมศึกษา
๔.๓ พัฒ นาบุ ค ลากรของจัง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ใหมี ก ารบริ ห ารงานอย า งมี ศั ก ยภาพโดย
การตอยอดทางการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
๔.๔ การผลิตบุคลากรดานการบริการแบบไมตรีจิต ซึ่งเปนเอกลักษณที่มาจากวัฒนธรรม
ของคนไทย ที่ชนชาติอื่นไมสามารถเลียนแบบไดเพื่อไปทํางานในสาขาดานการทองเที่ยวโรงแรม สปา
รานอาหาร ทั้งในเมืองไทยและตางประเทศ
๕. นโยบายดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
๕.๑ สรางเสริม สุขภาพและความมั่น คงใหคุณภาพชีวิต พรรคไทยพอเพียงมีนโยบาย
ใชบัตรประชาชนรักษาฟรีทุกโรคใหครอบคลุมการรักษาและการบริการมากขึ้น ประชาชนจะไดรับ
การรักษาในกรณีฉุกเฉินทั้งประเทศโดยแสดงเพียงบัตรประชาชน และพรรคไทยพอเพียงจะเสนอใหรัฐ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาลใหแกโรงพยาบาลตามที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงขยายบริการ
การักษาใหครอบคลุมการเจ็บปวยมากขึ้น เชน ขยายบริการการฟอกไต ใหคลอบคลุม ทุกภูมิภาค
และยกระดับการรักษาพยาบาลใหดียิ่งขึ้น รวมถึงจายคาตอบแทนบุคลากรทางการแพทยใ นภาครัฐ
ใหเพียงพอใหอยูในระบบภาครัฐได
๕.๒ บัตรประกัน สังคมครอบคลุม ทั้งครอบครัว โดยขยายสิท ธิใ นการรัก ษาพยาบาล
ครอบคลุม ถึ งครอบครัว เพิ่ ม การตรวจสุ ขภาพรายป และจั ดสวั สดิ ก ารแกผู เ กษี ย ณและผู ต กงาน
ผูประกันตนและครอบครัว มีสิทธิ์รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลทุกแหงทั่วประเทศที่เขารวมกับ
กองทุนประกันสังคม โดยแสดงเพียงบัตรประกันสังคมเทานั้น
๕.๓ ใหทุนการศึกษาแกนักเรียนในทองถิ่นไดมีโอกาสเขารับการศึกษาเปนแพทยพยาบาล
และผูดูแลผูปวยอยางทั่วถึง เมื่อเรียนจบตองกลับมาทํางานใชทุนในพื้นที่ เมื่อครบกําหนดมีโอกาส
ไปทํางานในตางประเทศไดดวย
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๕.๔ จัดใหมีศูนยกีฬาทั่วทุกชุมชนทั่วประเทศ สงเสริมการกีฬาระดับประชาชนและดูแล
สุขภาพอยางเปนระบบ เพื่อใหมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง ตั้งศูนยสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย
ทุกตําบล มอบใหอาสาสมัครของแตละหมูบานผูดําเนินการ และจัดใหมีรถพยาบาลประจําตําบลทุกตําบล
โดยศูนยจะมีคาตอบแทนใหแกอาสาสมัครในการทําหนาที่รายละหนึ่งพันบาทตอเดือน
๕.๕ นโยบายจัดให มีศูน ย กิจกรรมผูสูง อายุประจําหมู บาน ชุม ชน เพื่ อดูแลผู สูงอายุ
ในหมู บา นและชุม ชนใหไ ดรั บการเอาใจใส มีค วามสุข ทั้ง ดา นร า งกายและจิ ตใจ และภาคภูมิ ใ จ
ในตนเอง จัดกิจกรรมในดานตาง ๆ เชน การสงเสริมสุขภาพและนันทนาการ ดูแลผูสูงอายุที่ขาดที่พึ่ง
การจัดเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ไมมีรายไดใหทั่วถึง การจัดที่พักอาศัย ใหผูสูงอายุไดใชประสบการณที่สั่งสม
ทําประโยชนใหสังคมตามกําลังความสามารถ เพื่อความภาคภูมิใจในตนเอง
๕.๖ โรงพยาบาลศูนยแ พทยเฉพาะทางประจําภูมิภาค (Medical Hub) เปดโอกาสให
ประชาชนในชนบทไดมีโอกาสรับการรักษาในโรคเฉพาะทางอยางใกลชิดมากขึ้น โดยเรงผลิตบุคลากร
ทางการแพทยเฉพาะทาง และเพิ่ม เครื่องมือแพทยที่จําเปนใหกับโรงพยาบาลในชนบทใหมีศักยภาพ
เปนโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาเฉพาะทางอยางทั่วถึง
๕.๗ สร า งมาตรฐานอาหารปลอดภั ย และโภชนาการการบริ โ ภคอาหารให ครบถ ว น
สัมพันธกับการออกกําลังกาย เพื่อเปนการดูแลสุขภาพอนามัยใหแกประชาชน ลดการเจ็บปวยในระยะยาว
๖. นโยบายดานสิ่งแวดลอม
๖.๑ พรรคไทยพอเพียงสนับสนุนใหมีการตั้งศาลสิ่งแวดลอมเพื่อระงับขอพิพาทอยางรวดเร็ว
และเปนธรรม เปนการบังคับใชกฎหมายคุมครองสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
๖.๒ นโยบายปาคืนชีวิต พิชิตโลกรอน โดยการสงเสริมการปลูกปาทุกชนิดเพื่อเพิ่มพื้นที่ปา
ใหชวยรักษาสิ่งแวดลอม เชน ปาเศรษฐกิจ ปาชายเลน ปาชุมชน
๖.๓ นโยบายปรับปรุงวิถีชีวิตชุม ชนใหนาอยู รณรงครีไซเคิลขยะ ปลูกฝกจิตสํานึก
ทางดานสิ่งแวดลอมในกระบวนการการศึกษาทุกระดับชั้น ใหความรูภาคประชาชน ลดการใชพลังงาน
อยางฟุมเฟอย จัดระเบียบสิ่งแวดลอมชุมชน สรางคานิยมอินเทรนรักษธรรมชาติ
๖.๔ สงเสริม โครงการตามพระราชดําริเกี่ยวกับการกักเก็บน้ํา อนุรักษดิน และปาไม
โดยเนนหลักตามลําดับ ประหยัด เรียบงาย ทันสมัย ใชภูมิสังคม และยั่งยืน เชน โครงการกอสรางฝายกั้นน้ํา
หรือฝายแมว การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดําริ สงเสริมโครงการพัฒนาระบบน้ํา
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เพื่อพัฒนาแหลงเพาะปลูกพืช เศรษฐกิจที่มีศักยภาพ ใหมีความอุดมสมบูรณทั้งระบบการพัฒนาดิน
และระบบน้ํา เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนไปตามความตองการของ
ตลาดเปาหมาย
๖.๕ นโยบายปลูกปาเศรษฐกิจ เพื่อแกจนโดยสงเสริมการลงทุนใหประชาชนปลูกไมเศรษฐกิจ
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใหไดผลการผลิตที่ดี คุณภาพสูงและไดรับผลตอบแทนสูง เชน ไมสัก
ไมยูคาลิปตัส
๖.๖ นโยบายการออกโฉนดและเอกสารสิทธิ เพื่อคุม ครองสิทธิทํากิน โดยการออก
เอกสารสิทธิ เพื่อเปนหลักประกันที่มั่นคงของเกษตรกร เรงดําเนินการใหพื้นที่ที่เหมาะสมครอบคลุม
ทั่วประเทศ โดยใชภาพถายทางอากาศความละเอียดไมนอยกวา ๑ : ๔๐๐๐ ประกอบ
๖.๗ นโยบายพัฒนาและขยายระบบประปาหมูบานทั่ว ไทย โดยเรง รัดใหมีการสรา ง
ระบบประปาครบทุกหมูบานทั่วประเทศ
๗. นโยบายดานศาสนา สังคมและการทองเที่ยว
๗.๑ พรรคไทยพอเพียงมีนโยบายสงเสริมและปรับปรุงในเรื่องที่อยูอาศัยเพื่อใหประชาชน
สามารถซื้อบานไดในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ผอนระยะยาว โดยจัดหางบประมาณเพื่อปรับปรุงที่พักอาศัย
และดําเนินการจัดรูปแบบผูอาศัยออกเปนกลุม ๆ ประกอบดวย
(๑) บานเอื้ออาทร สําหรับกลุมผูมีรายไดนอยในเขตเมือง
(๒) บานมั่นคง เปนการปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยเดิมของผูมีรายไดนอยทั้งในเขตเมือง
และชนบท ใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีขึ้น
(๓) บานเพื่อขาราชการ พนักงาน และลูกจางของรัฐ จัดสรางบานใหบนที่ดินในความดูแล
ของภาครัฐ โดยใหเชาที่ดินระยะยาว ๓๐ ป และสามารถนําไปแปลงสินทรัพยเปนทุนเพื่อนําไปเปน
หลักประกันการกูได
(๔) ที่อยูอาศัยสําหรับคนงานในโรงเรียน
(๕) บานสําหรับพนักงานบริษัทหรือลูกจางภาคเอกชน ที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม
แหลงชุมชน โดยรัฐจะสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคอยางครบวงจร
(๖) บานบัณฑิตใหม บานสําหรับผูที่ตั้งใจเรียนจบ และเริ่ม ตน ทํางานใหม โดยรัฐ
สนับสนุนระบบสาธารณูปโภค จัดหาแหลงเงินกูหรือใหเชาอยูอาศัยเปนเวลา ๗ ป ในอัตรา คาเชาราคาถูก
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(๗) บานสะดวกสบาย จะมีทําเลติดสถานีรถไฟฟา สําหรับผูอยูอาศัยรุนใหมที่ตองการ
ความสะดวกสบายในการเดินทาง พรอมสรรพครบบริการ หางสรรพสินคา โรงเรียน โรงพยาบาล
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย โดยรัฐ จัดใหมีระบบสาธารณูปโภครองรับสังคมแหงความสุข
ความปลอดภัยและความเทาเทียม
๗.๒ สนับสนุน การมีสวนรวมและการทํ างานในดา นการรักษาความปลอดภัยเพื่อให
ประชาชนมีกําลังใจเขามีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชน โดยสนับสนุนยานพาหนะ
ใหตําบลละ ๑ คัน รวมถึงเครื่องแตงกายและมีอุปกรณในการปฏิบัติงานใหอยางครบครันและยกระดับ
สวั ส ดิ ก ารด า นการรั ก ษาพยาบาลและด า นอื่ น ๆ ให กํ า นั น ผู ใ หญ บ า น อาสาสมั ค รป อ งกั น ภั ย
ฝายพลเรือน ตํารวจบาน ชุดรักษาความปลอดภัยของหมูบานที่เขารวมโครงการใหไดรับเทียบเทา
ขาราชการ
๗.๓ สงเสริมสถาบันครอบครัวใหอบอุน เขมแข็ง สรางสังคมแหงคุณธรรม จริยธรรม
และสงเสริมสถาบันครอบครัวใหอบอุน เขมแข็ง มีความรัก ความหวงใยกันตามวัฒนธรรมโดยขยาย
การจัดตั้งศูนยพัฒนาครอบครัวชุมชนใหครบทุกชุมชน
๗.๔ บังคับใชกฎหมายอย างเคร งครัด และเปน ธรรม รวมทั้ง ทําการปฏิรูปกระบวน
การยุติธรรมทั้งระบบสามารถนําผูกระทําความผิดมาลงโทษไดอยางรวดเร็ว
๗.๕ สรางสังคมที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยปราบปรามผูมีอิทธิพลและอาวุธสงคราม
อยางจริงจัง
๗.๖ สงเสริมสถานะ บทบาท ความมั่นคง ความเทาเทียมและสิทธิของสตรีใหการสงเคราะห
คุมครองสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็ก คนดอยโอกาส คนชราและผูพิการ
๗.๗ สรางสังคมแหงคุณธรรม จริยธรรม โดยคุมครองและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
และศาสนาอื่น ๆ ทุกศาสนา จัดใหมีวัด โบสถ มัสยิดและศาสนาอื่น ๆ เปนศูนยคุณธรรมประจําตําบล
๘. นโยบายดานพลังงานและเทคโนโลยี
๘.๑ พรรคไทยพอเพียงมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนางานบริการเทคโนโลยี การพัฒนา
การผลิตสิน คาใหมีคุณภาพ ตรงตามความตองการของตลาด โดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมควบคู
ไปกับงบประมาณเพื่อดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีและงานวิจัยสูภาคการผลิต การปรับหลักเกณฑ
ในการสนับสนุนงบประมาณใหมีความคลองตัวเพื่อสงเสริม ใหสถาบัน การศึกษาหรือสถาบัน วิจั ย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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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 พรรคไทยพอเพี ย งมี น โยบายสร า งความมั่ น คงด า นพลั ง งาน โดยใช พ ลั ง งาน
ที่หลากหลาย และควบคุมตนทุนการผลิตไฟฟาโดยใชเชื้อเพลิงที่มีราคาตนทุนต่ํา เชน ไฟฟาพลังน้ํา
หรือรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
๘.๔ นโยบายพลังงานสะอาด เปลี่ยนสัดสวนการใชพลังงานในการคมนาคมขนสงจากน้าํ มัน
เปนพลังงานทดแทนอยางอื่น อาทิ กาชธรรมชาติ พลังงานจากพืชน้ํามัน เชน สบูดํา ปาลมน้ํามัน
ถั่วเหลือง เปนตน เพื่อลดมลพิษและมลภาวะอากาศ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีและลดคาใชจาย
ของประชาชน โดยสงเสริมการขยายสถานีบริการกาซใหครอบคลุมทั่วประเทศสนับสนุนคาใชจาย
ในการติดตั้งอุปกรณ และสงเสริม การใชพลังงานจากธรรมชาติอื่น 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
ที่สามารถนําเอามาใชเปนพลังงานทดแทนน้ํามัน และกาซธรรมชาติ อาทิ ปรับปรุงพื้นที่ปลูกออย
มัน สํ า ปะหลั ง นอกจากเพื่อ เป น อาหารแล ว ยั ง สามารถนํ า เอาใช ผ ลิต เป น พลั ง งานทดแทนได อี ก
เชน เอธานอล สงเสริมใหขยายการตั้งโรงงานผลิต เอธานอล ใหครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ
ขอบังคับพรรคไทยพอเพียง
พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอบังคับพรรคไทยพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยที่ประชุม คณะผูจัดตั้งพรรคไทยพอเพียง
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทาง
และหลักเกณฑในการบริหารพรรคและการดําเนินการกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับไว ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคไทยพอเพียง พุทธศักราช ๒๕๕๓”
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
พรรคไทยพอเพียง เปนพรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคไทยพอเพียง” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“THAI POR-PIENG PARTY” ชื่อยอภาษาไทย “ทพ.” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “TPPP”
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ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
พรรคไทยพอเพียง ใชเครื่องหมาย ดังนี้

โดยมีคําอธิบายดังนี้
น้ําเงิน แดง ขาว อยู ใ นวงกลม หมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย มีข อความว า
“เศรษฐกิจพอเพียง” อยูในลูกโลกมี คําวา ทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน หมายถึง
การพัฒนาประเทศชาติใหประชาชนมีความสุขอยางแทจริงและยั่งยืน ตองนอมนําปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาบริหารจัดการตั้งแตระดับครอบครัวจนถึงระดับโลก
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๙๕/๑๐๘ หมูที่ ๙ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๒๔๐
ขอ ๖ สาขาพรรคไทยพอเพียงที่ไดรับอนุมัติใหจดั ตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคไทยพอเพียง
สาขา
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
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(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
ขอ ๘ การสมัครเปน สมาชิกพรรค ใหยื่ น ใบสมัครตามแบบพิม พของพรรคดวยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญ
พรรคหรือตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทํ าการสาขาพรรคและใหคํา รับรองวาตนมิ ไดเปน สมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครแลว ใหเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารมีม ติใ หรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้น มีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขา แลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูไดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณ เมื่อไดยื่นใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน สมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปน มติของที่ประชุม รวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรที่สังกั ดพรรค และมติ ดังกล าวมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ ไดถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนิน การรับสมั ครสมาชิก ใหมีจํานวนไมนอยกว าพัน คนขึ้น ไป อยางนอยตองประกอบดว ย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาค ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) สิทธิไดรับคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขา
พรรค กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู อุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
(ข) เปน ผูที่พรอมที่จะเสียสละและพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

(ค) เปนผูที่มีความรู อุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางพรรคสาธารณชนตอไป
(ง) เปน ผูที่มีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนั บ สนุ น สมาชิ ก พรรคผู ที่ พ รรคได พิ จ ารณาส ง ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในทุ ก ระดั บ
และใหความรวมมือในการดําเนิน งานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใ จเพื่อความกาวหนา
ของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุน นโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริม สถานภาพของสมาชิกให มีสมรรถภาพตอการดํารงชี วิตของ
ตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคั ญแกม วลสมาชิกพรรคทุกทา นอยา งเต็ม รู ปแบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่ อเป น การส งเสริ มความรู ความเข าใจทางการเมื อ งแกสมาชิ กและประชาชน
โดยทั่วไปอัน จะสง ผลใหก ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี พระมหากษั ตริยทรงเปน ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปน ที่ศ รัทธาและเชื่อมั่น ของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
ใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ขอมู ลขา วสารทางดา นการเมื อง เศรษฐกิจและสั งคม
เพื่อกระตุน เตือ นใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือบรรยาย
ทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหาร และกรรมการสาขาพรรครวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย ดังนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหาร และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตีหรื อ
วิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมตองปกป ด
ความผิ ดและไมล ะเลยต อการแจง ความผิดของสมาชิ กพรรคที่ก อ ให เกิ ดความเสื่ อมเสีย ของพรรค
ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม และจรรโลงระบบพรรคการเมื อ งและทํ า ให ก ารเมื อ ง
มีคุณธรรม สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจนโยบายและขอบังคับพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติและมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนองคกรหลักในการบริหาร
พรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคใหดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญพ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหน าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปน หั วหนาพรรคต อที่ประชุม ใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารตามขอ ๑๙
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหนงตาง ๆ ตอจากที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสมและการเสียสละใหกับพรรค จํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเ สนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนคณะกรรมการบริหารพรรคไมจําเปน ตองอยูใ นที่ประชุมใหญก็ได
แตผูเสนอชื่อและผูรับรองใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

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
แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือ จากที่กําหนดข างตน ใหหั วหนาพรรคมีอํ านาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนิ น
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําเหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรคและมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและ
ขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน โดยจัดสรร
เปนจํานวนรวมซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละบัญชี
ที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(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 ถอดคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนด
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) ยุบเลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งและรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จั ด ตั้ ง แผนกต า ง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนผู อํ า นวยการพรรค รองโฆษกพรรค ผู ช ว ยเหรั ญ ญิ ก พรรค
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎ ระเบียบของพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยการเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทานั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
คณะที่ปรึกษาพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและงบการเงิน
ของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารของพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมือ งที่ ใ ห ส ง ผูไ ดเปน ผู ส มั ครรั บ เลื อ กตั้ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
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ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่น แสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใ หจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในเกาสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ป ระชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรคเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามกฎหมายต อ ไป การประชุ ม
เพื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคดั ง กล า ว ต อ งมี ส มาชิ ก ของพรรคดั ง กล า วซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน โดยการลงมติ
เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้ งจากสมาชิก ซึ่งมีภูมิ ลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
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(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 การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนิน การในที่ประชุมใหญ และให
ลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดการรับสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงิน ของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
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ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรีย กประชุม ใหญส าขาพรรคโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคไดจัดตั้งขึ้นเพื่อใหมีการทบทวนมติใ นกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกิน ๓ วัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนามของ
สาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธานสาขาพรรค
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูมีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับ-รายจายบัญชี
ทรัพยสิน หนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
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(๕) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการอื่น ของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริห ารพรรคมีม ติ ใ หพน จากตํ าแหน งหรือมี ม ติใ ห ยุบสาขาพรรคหรื อ
รองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พน จากตํา แหนงอยูใ นตําแหนง ปฏิบัติหนา ที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือ งจะตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
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หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวนสมาชิ ก ซึ่ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร กรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือสมาชิกจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองรอยคน แลวแตจํานวนใด
จะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
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 ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห ร องเลขาธิ ก ารพรรคหรื อ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไปโดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ(๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคําขอ
จากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดรวมกันขอ
ใหเปดประชุมพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติ
อยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาคนใด
คนหนึ่งทําหนาที่เปน ประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขานุการพรรคเปน เลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขานุการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๗ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ก อ นการประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป ข องพรรคการเมื อ ง และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ไม วาจะเปน การเลือ กตั้งทั่วไปหรือเปน การเลือกตั้ งแทนตําแหนงที่วา ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหเห็นชอบในการเสนอชือ่ บุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน กลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน ประธานที่ประชุม และให
เลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคําขอของ
คณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรคต อ งมี ก รรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มี อยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุ ม
โดยใหประธานสาขาพรรคเปน ประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่
ประธานได ก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชี
ใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหเปนประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บรองความถู ก ต อง ตลอดจนจั ดส ง บั ญชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริจาคของพรรค
เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรมหาทุน

ขอ
(๑)
(๒)
(๓)
ของพรรค
(๔) เงิ น ทรัพ ย สิน และประโยชนอื่ น ใดอาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ดจ ากการบริ จาคแก
พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริ จ าคแก พ รรคการเมื อ งให เ ป น ตามบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวน การกระทําอันควรแก
การลงโทษ ตองทําหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อได รับหนั งสือตามขอ ๖๑ แลว ให หัวหน าพรรคมอบอํ านาจใหกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง หลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหา ถาสอบสวนแล วเห็น วาไมมีมู ล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหา
นั้นพรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคได

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออก
จากทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๓ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๖๖ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคคณะหนึ่งมีจํานวนเกาคน
โดยวิธีการเลือกตั้งตามบัญชีของผูเสนอ ดังตอไปนี้
(๑) เลขาธิการพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอบัญชีรายชื่อบุคคล
ที่มีความเหมาะสมตอที่ประชุมใหญ
(๒) สมาชิกที่เปนองคประชุมของที่ประชุมใหญ และอยูใ นที่ประชุม อาจเสนอบัญชีรายชื่อ
ผูที่เหมาะสมใหครบจํานวนเกาคน โดยมีผูรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของผูที่อยูในที่ประชุม
(๓) การเสนอรายชื่อตาม (๑) และ (๒) ตองเสนอชื่อใหครบทั้งเกาคน ถามีการถอนชื่อ
ในบัญชีที่เสนอไมวากี่คน ใหถือวาบัญชีนั้นมีการถอนชื่อทั้งบัญชี
(๔) ที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับ คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคอยูในตําแหนงคราวละสองป เวนแตที่ประชุมใหญจะเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใหอยูในตําแหนง
เปนอยางอื่น และอาจจะไดรับเลือกตั้งอีกก็ได

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๖๗ การคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วาง ใหทําไดเฉพาะวิธี โดยการใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคพิจารณา
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบตามขอ ๕๒ (๖)
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใหผูสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
ขอ ๖๘ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ใหคณะกรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งดําเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๑๕
คณะกรรมการนโยบายพรรค
ขอ ๖๙ ใหมีคณะกรรมการนโยบายพรรคคณะหนึ่งซึ่งมีจํานวนสิบหาคน โดยวิธีการเลือกตั้ง
ดังตอไปนี้
(๑) เลขาธิการพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอบัญชีรายชื่อบุคคล
ที่เหมาะสมตอที่ประชุมใหญ
(๒) สมาชิกที่เปน องคประชุมของที่ประชุมใหญอาจเสนอชื่อผูที่เหมาะสม โดยมีผูรับรอง
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของผูที่อยูในที่ประชุม
(๓) ประชุมใหญเลือกตั้งเปนรายบุคคลใหไดจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ประชุมใหญ
เลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับ คณะกรรมการนโยบายพรรคอยูในตําแหนงคราวละสองป เวนแตที่ประชุมใหญ
จะเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใหอยูในตําแหนงเปนอยางอื่นและอาจจะไดรับการเลือกตั้งอีกก็ได
(๔) คณะกรรมการนโยบายพรรคมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

หมวด ๑๖
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
ขอ ๗๐ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งมีจํานวนเกาคน
โดยวิธีการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) เลขาธิการพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอบัญชีรายชื่อบุคคล
ที่เหมาะสมตอที่ประชุมใหญ
(๒) สมาชิกที่เปนองคประกอบของที่ประชุมใหญ และอยูในที่ประชุมอาจเสนอชื่อผูที่เหมาะสม
โดยมีผูรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของผูที่อยูในที่ประชุม
(๓) ที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนรายบุคคลใหไดจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
(๔) ที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับ
คณะกรรมการส ง เสริ ม ความเป น ประชาธิ ป ไตยในพรรคอยู ใ นตํ า แหน ง คราวละสองป
และอาจไดรับการเลือกตั้งอีกก็ได เวน แตที่ประชุมใหญจะเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใหอยูตําแหนง
เปนอยางอื่น
คณะกรรมการการสงเสริ มความเปน ประชาธิปไตยในพรรคมี อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย
และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๑๗
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและนโยบายของพรรค
ขอ ๗๑ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๗๒ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุม ใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกิ น กวากึ่ง หนึ่งของ
จํานวนสมาชิกที่มาประชุม
หมวด ๑๘
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๓ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ขอ ๗๔ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๕ ในกรณีที่พรรคตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคภายหลังที่เหลือจากการชําระบัญชี
แลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาทางการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยพอเพียง
คณะกรรมการบริหารพรรคไทยพอเพียง จํานวน ๑๙ คน ดังนี้
๑. นายจํารัส อินทุมาร

หัวหนาพรรค

๒. นายศรัณยพงศ ธนวรกันต

รองหัวหนาพรรค

๓. นายศรัทธา แวอาลี

รองหัวหนาพรรค

๔. นายธีรวุธ พราหมณสุทธิ์

เลขาธิการพรรค

๕. นางพลอยใจ ขําสนิท

รองเลขาธิการพรรค

๖. นางสําลี จําปาทอง

เหรัญญิกพรรค

๗. นายณรงคศักดิ์ ชาวนาดอน

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๘. นายชะเอม ยินดี

โฆษกพรรค

๙. นางธนพร สงวนพัฒน

กรรมการบริหารพรรค

๑๐. นายส.ศิริชัยอนุสสรณ สุขวรรณะ

กรรมการบริหารพรรค

๑๑. นายประชา สุขสาลี

กรรมการบริหารพรรค

๑๒. นายไชยเวธน อธิกัณฑพงษ

กรรมการบริหารพรรค

๑๓. นางฟาฎิมะห อีรชาดเบก

กรรมการบริหารพรรค

๑๔. นางสมใจ พึ่งผล

กรรมการบริหารพรรค

๑๕. นางญากมล ริ้วงาม

กรรมการบริหารพรรค

๑๖. นายวาทิตย ขวัญเมือง

กรรมการบริหารพรรค

๑๗. นางณัฐธยาน บินอิบราฮีม

กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ง
๑๘. นางธวัลพร อินทุมาร
๑๙. นายสมชาย แสงศรี
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

