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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลานุภาพ
ด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคพลานุภาพ
ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๖/๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการการบริหารพรรคพลานุภาพ
ดังนี้
นโยบายพรรคพลานุภาพ
สร้ า งความปรองดองเป็ น วาระแห่ ง ชาติ นํ า ความผาสุ ก และศั ก ดิ์ ศ รี ก ลั บ สู่ ป ระเทศไทย
เร่งฟื้นเศรษฐกิจด้วยโครงการขนาดใหญ่ รถไฟฟ้า ๙ สาย ทั่วกรุงเทพมหานคร ถนนปลอดฝุ่นเชื่อม
หมู่บ้า น ส่งเสริมโครงการน้ํ าตามพระราชดําริ สร้ างที่อ ยู่อาศัย เพื่อผู้มี ร ายได้น้อ ย เพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยว สร้างคุณภาพชีวิตให้มั่นคงมีความสุข ต่อยอดกองทุนหมู่บ้านให้ชุมชนบริหารงบประมาณ
หมู่บ้านเอง (SML) สนับสนุน SMEs และ OTOP เพิ่มราคาสินค้าเกษตร ต่อยอดการรักษาพยาบาล
ประชาชนให้ครอบคลุมรักษาทุกโรค ขจัดยาเสพติด จัดหาเงินกองทุนการศึกษาจากผู้บริจาคโดยให้แทน
การเสียภาษี เพื่อให้เด็กยากจน แต่เรียนดี มีโอกาสได้เรียนต่อต่างประเทศ ในระบบเรียนก่อนผ่อนทีหลัง
และจัดเงินระบบชดเชยการที่ประชาชนประสบภัยธรรมชาติให้กับคนไทยทุกคน
นโยบายพรรค
๑. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เป็นวาระแห่งชาติ “พรรคพลานุภาพ” จะยึดหลักความ
ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อนําความผาสุกและศักดิ์ศรีกลับคืนสู่ประเทศไทย
๒. ฟื้นฟูประชาธิปไตย สร้างระบบรัฐธรรมนูญที่สากลยอมรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของไทย
ในเวทีโลก
๓. ประกาศสงครามกับยาเสพติด รอบใหม่
๔. กระตุ้นเศรษฐกิจ อัดฉีดเงินทุนโครงการขนาดใหญ่ (MEGA PROJECTS) ๒ ล้านบาท
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๔.๑ ยกเลิกมาตรการกันเงินทุนสํารอง ๓๐% ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศ
๔.๒ รถไฟฟ้า ๙ เส้นทางมูลค่าการลงทุน ๕๐๐,๐๐๐ ล้าน เริ่มใช้งานได้ในระยะเวลา
๓ ปี เสร็จสมบูรณ์ใน ๖ ปี ค่าโดยสารไม่เกิน ๑๕ บาทตลอดสาย โดยรายได้หลักได้จากการจัดตั้ง
กองทุนคมนาคมเพื่อสังคม
๔.๓ โครงการจัด การน้ํา ๒๐๐,๐๐๐ ล้าน ส่งเสริมโครงการตามพระราชดําริเกี่ย วกับ
การกักเก็บน้ํา ป้องกันความแห้งแล้งและอุทกภัยและอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ํา
๔.๔ โครงการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรมโดยจั ด สรรเงิ น
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ล้าน สู่ระบบ เพื่อเร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ ๘๐๐,๐๐๐ ล้าน
เข้า ประเทศ โดยประกาศให้ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ เป็ น ปี ท่อ งเที่ ย วไทยอย่างมีค วามสุ ข และปลอดภั ย
มีเป้าหมายเพิ่มนักท่องเที่ยวจาก ๑๔ ล้านคน เป็น ๒๐ ล้านคน
๔.๕ โครงการจัดสร้างที่พักอาศัย บ้านรถไฟฟ้า บ้านบัณฑิต บ้านรัฐสวัสดิการ บ้านเอื้ออาทร
บ้านมั่นคง และบ้านเกษตรกรรม
๔.๖ วางโครงข่ายคมนาคมและระบบขนส่งสินค้าครบวงจร (โลจิสติคส์) เพื่อลดต้นทุน
การขนส่งสินค้าและการเดินทางที่รวดเร็ว ปลอดภัย รถไฟรางคู่ การพัฒนาเพิ่มศักยภาพสนามบินทุกแห่ง
ของประเทศ พัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย สร้างถนนใยแมงมุมเพื่อการขนส่งสินค้าทางเกษตร
๕. เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน
๕.๑ สร้างความมั่นใจให้ประชาชน โดยประกาศนโยบายไม่ขึ้นภาษี
๕.๒ พักและปลดหนี้ของเกษตรกร ฟื้นฟูอาชีพ และสร้างรายได้ใหม่จากการจัดเก็บภาษี
ที่ดินของผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่
๕.๓ พัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นธนาคารหมู่บ้าน เพื่อขยายเงินทุนหมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท
๕.๔ SML โดยจัดสรรเงินให้รายละ ๓ แสน ๕ แสน ๗ แสน และ ๑ ล้าน
๕.๕ OTOP ระยะที่ ๒ สร้างมูลค่าเพิ่ม เร่งขยายตลาด และบทบาทของภูมิปัญญาชุมชน
๕.๖ ธนาคารประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเป็น เจ้าของกิจการ และแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ
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๕.๗ เพิ่มสินเชื่อ SME โดยเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ SMEs Bank จํานวน ๒๐,๐๐๐
ล้านบาท
๕.๘ โฉนดและเอกสารสิ ท ธิ พิชิ ต ความจน คุ้ มครองสิ ท ธิ ที่ ดิน ทํ ากิ น โดยการออก
เอกสารสิทธิให้ถูกต้องตามกฎหมาย
๕.๙ โคล้านตัว-แสนฟาร์ม ให้เกษตรกรจัดตั้งฟาร์มโคคุณภาพ ตามที่ได้ลงทะเบียนคนจนไว้
๕.๑๐ ประกัน รายได้เ กษตรกรให้ม ากกว่า ลงทุน ผลั กดัน ราคาสิน ค้า การเกษตรสํ าคั ญ
ด้วยการประกันราคาสูงกว่าต้นทุน
๕.๑๑ แรงงานไปต่างประเทศ บินก่อน ผ่อนทีหลัง โอกาสไปทํางานต่างประเทศโดยไม่ต้อง
ใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน
๕.๑๒ เดินหน้า ผู้ว่าฯ ซีอีโอ เพื่อแก้ปัญหาประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจร
๖. สร้างสุขภาพและความมั่นคงให้ประชาชน
๖.๑ ต่อยอดการรักษาทุกโรค บัตรประชาชนรักษาทุกโรค ให้ครอบคลุมการรักษาและ
การบริการมากขึ้น
๖.๒ บัต รประกั น สั ง คมครอบคลุ ม ทั้ ง ครอบครั ว มุ่ งขยายสิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาพยาบาล
ให้ครอบคลุมทุกครอบครัว
๖.๓ สร้างระบบการส่งเสริมการผลิต ๑ แพทย์ ๑ อําเภอ ๒ พยาบาล ๑ ตําบล
๓ คนดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในหมู่บ้าน ให้ทุนการศึกษาแก่คนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา
เป็นแพทย์ พยาบาล และผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึง
๖.๔ ศูน ย์ กี ฬ าคือ ยาวิ เ ศษ มี ร ถยนต์ รั บ ส่ง ผู้ ป่ ว ยประจํ า ตํ า บล โดยให้ อสม. ดู แ ล
รับผิดชอบ
๗. การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๗.๑ เดินหน้าโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เรียนก่อนผ่อนทีหลัง (ICL) กองทุน กรอ.
มีเงินยืมเรียน ผ่อนคืนเมื่อมีงานทํา
๗.๒ เรี ย นฟรี อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพมี ง านทํ า ระหว่ า งเรี ย น ให้ นั ก เรี ย นในระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานเรีย นฟรี และแจกอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน ชุดนักเรียนฟรี ส่งเสริมให้มีการทํางาน
และหารายได้เพิ่มในระหว่างการศึกษา
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๗.๓ แก้ไขปัญหาหนี้สินและบุคลากรทางการศึกษา
๗.๔ ศูน ย์ซ่อมสร้างโดยนักศึกษาอาชีว ะ (โครงการ Fix It) และพัฒ นาระบบคุณ วุฒิ
วิชาชีพเพื่อให้มีทักษะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือเป็นผู้ประกอบการ
๗.๕ สร้างคลังความรู้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบอุทยานเพื่อการเรียนรู้
๗.๖ โรงเรียนดีใกล้บ้านให้โรงเรียนที่มีชื่อเสียง พัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่
ทั้ง ๕๐ เขตภายใน ๔ ปี
๗.๗ สร้างลานกีฬาให้เด็ก ๆ ได้เล่น กีฬาทุกถนน ตรอก ซอก ซอย ที่มีที่ว่าง อาทิ
ใต้ทางด่วน สถานที่ราชการ
๗.๘ ศู น ย์ อ อกกํ า ลั ง กาย (Fitness Center) และศู น ย์ เ ลี้ ย งเด็ ก อ่ อ น (Day Care)
สนับสนุนให้มีทั้งในส่วนราชการและบริษัทเอกชน โดยมีส่วนลดภาษี
๘. สร้างสังคมที่เท่าเทียม โปร่งใส มีความสุข และปลอดภัย
๘.๑ ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
๘.๒ เดินหน้าหวยบนดิน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและสังคม
๘.๓ หมื่นล้าน เพื่อเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของชุมชน สนับสนุน
สวั สดิ การรั กษาพยาบาลของกํา นัน ผู้ใ หญ่ บ้า นเทีย บเท่า ข้า ราชการ สนั บสนุน รถยนต์ อุ ปกรณ์
และเครื่องแต่งกายให้แก่ อปพร. ตํารวจบ้าน ชรบ.
๙. จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบสุข
๙.๑ สร้างสันติสุข และความปรองดอง โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
๙.๒ นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก
๙.๓ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและระบบเศรษฐกิจ
ข้อบังคับพรรคพลานุภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้ อ บั ง คั บ พรรคพลานุ ภ าพ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยที่ ป ระชุ ม คณะผู้ จั ด ตั้ ง พรรคพลานุ ภ าพ
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีมติเป็น เอกฉัน ท์กําหนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้
เพื่ อเป็ น แนวทางและหลั กเกณฑ์ ในการบริห ารพรรคและการดํา เนิน กิ จการทางการเมือ งของพรรค
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ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนด
ข้อบังคับพรรคไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคพลานุภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับนี้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
เป็นต้นไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคพลานุภาพ”
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับนี้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรียกว่า “พรรคพลานุภาพ” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
“PHALANUPHAP PARTY” ใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่า “พลภ” ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “PLP”
ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคพลานุภาพใช้เครื่องหมายเป็นรูป

(๒) มีคําอธิบายดังนี้ ชื่อ “พรรคพลานุภาพ” หมายถึง การดําเนินงานทางการเมือง
ที่ก้าวหน้าทันสมัย ซื่อตรง แม่นยํา ยึดมั่นในวิถีความเป็นไทยอย่างมีพลัง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

คําอธิบายเครื่องหมายพรรค ประกอบด้วย สีสองสี คือสีแดงและสีน้ําเงินอันเป็นสัญลักษณ์
แสดงความรุ่งเรือง “สายฟ้าสีแดง” มีความหมายการเมืองที่ต้องการความเสีย สละและผลประโยชน์
ส่วนรวม ตัวอักษร “พรรคพลานุภาพสีน้ําเงิน” แสดงถึงประชาชนที่มีความสุขดังสีท้องฟ้า
ข้อ ๕ สํานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑๑/๒๒๒ ซอยมัณฑนา ๔๑ ถนนรังสิต-นครนายก
ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญ บุรี จังหวัด ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๓๙๒
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๗๙๗๖ ๒๘๑๕
ข้อ ๖ สาขาพรรคที่ได้รับอนุมัติให้จัด ตั้ง ณ ที่ใด ให้เรีย กว่า “สาขาพรรคพลานุภาพ”
ลําดับที่ .... จังหวัด ......
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ข้อ ๘ การสมั ค รเป็ น สมาชิ ก พรรค ให้ ยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ์ ข องพรรคด้ ว ยตนเอง
พร้อมด้วยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และให้คํารับรองว่าตนมิได้เป็นสมาชิก
พรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน ตามสถานที่พรรคกําหนด
ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรค เสนอใบสมัครสมาชิกพรรคต่อคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาพร้อมด้วยคําคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้น
มีสิทธิได้รับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็น สมาชิกพรรค ต้องทําเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

คําคัดค้านให้ยื่นต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค แล้วแต่กรณี
และให้สงวนคําคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ
ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดค้าน
หรือไม่ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือว่าเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตาม ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออก
ต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ้ า สมาชิ ก ผู้ นั้ น ดํ า รงตํ า แหน่ ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย มติของพรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร
พรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ
แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ที่พ รรคมีมติคัด ค้านว่ามติ
ดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าว
มิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วัน ที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นจะอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปได้
ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ้ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมือง ต้องดําเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
สมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) มีสิท ธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
(ข) เป็นผู้ที่พร้อมที่เสียสละและพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ์
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
(ค) เป็นผู้ที่มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
(ง) เป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ มี ปั ญ หาขั ด แย้ ง หรื อ ข้ อ บกพร่ อ ง จนได้ รั บ การตํ า หนิ จ าก
คณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรคและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรค
ด้วยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุน
นโยบายและมติของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นิน ทาให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าว
ไปสู่การมีบทบาททางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
อุดมการณ์
(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครั ว และจั ด กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ พื่ อ สมานสามั ค คี ร ะหว่ า งมวลสมาชิ ก
ทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให้สวั สดิก ารคุ้ มครองจากอิ ท ธิพ ล อํานาจมื ด และส่งเสริม อาชี พ
ให้กับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให้ความสําคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้
ถือว่าสมาชิกพรรคเป็นบุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค
หมวด ๕
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๖ เพื่อเป็น การส่ งเสริมความรู้ ความเข้า ใจทางการเมืองแก่สมาชิก และประชาชน
โดยทั่วไปอันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามวิถีทาง
ระบบรัฐสภาเป็น ที่ศรัท ธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กําหนดแนวทางการให้ค วามรู้
ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาอาชีพเพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุน การรวมตัว กัน ในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้ความรู้เกี่ ยวกั บสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนปลู กฝังสิทธิ ทาง
การเมืองที่พึงมี
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(๔) พรรคจะส่งเสริมให้การรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่าง
ต่อเนื่อง
(๖) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม หรือเข้าฟังการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ร่วมกัน
สร้างพรรคให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย
ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิ กพรรค กรรมการบริ หารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุก ระดั บ
ต้ องยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ์ ของพรรค และไม่ ฝ่ าฝื นต่ อระเบี ยบ ข้ อบั งคั บพรรค มติ ของคณะกรรมการ
บริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง
(๒) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคต้องไม่โจมตี
หรือวิพ ากษ์วิจารณ์สมาชิกพรรคด้ว ยกัน หรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บ่อนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคต้องไม่ปกปิด
ความผิด และไม่ละเลยต่อการแจ้ง ความผิดของสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ของพรรค ทั้งนี้
ต้องรีบแจ้งให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคต้องไม่ฝ่าฝืน
กฎหมายของรัฐ หรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
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(๖) ผู้ปฏิบัติง านของพรรคไม่พึงนํา ความลั บของพรรคที่ไ ด้มีมติไ ว้ไปเปิ ด เผยต่ อ
บุคคลอื่น แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้
ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําให้การเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติและดํารงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๓) ต้องศึกษาและทําความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค
(๔) มีค วามกระตื อรื อ ร้น ในการสร้ างองค์ ก รพรรคให้เ ติ บใหญ่ด้ ว ยการเสี ย สละ
และให้ความรู้ ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเอง เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิต สํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติย ศ ชื่อเสีย ง และวัฒ นธรรมของประเทศชาติ
และมีความรักชาติ เป็น อันหนึ่งอัน เดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๑๙ ให้มีกรรมการคณะหนึ่ง เป็น คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเป็น องค์กรหลักใน
การบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
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(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ
ข้อ ๒๐ การเลือ กตั้ งคณะกรรมการบริห ารพรรค ให้ ดํ าเนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่
ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สบิ คน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๙
(๓) ให้ หั ว หน้ า พรรคที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง ใหม่ เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรให้ เ ป็ น
กรรมการบริหารพรรคในตําแหน่งต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยคํานึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และการเสียสละให้กับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดตาม (๒)
ในกรณี ที่ จํ า นวนกึ่ ง หนึ่ ง ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น จํ า นวนที่ มี เ ศษ ให้ หั ว หน้ า พรรค
เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให้ สมาชิ กที่ เ ข้า ร่ว มประชุ มใหญ่ เป็ น ผู้เ สนอชื่ อสมาชิ กเพื่อ ให้ ที่ ประชุ มใหญ่
เลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงการให้มีแทนจากภาคต่าง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรค ไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อ
กับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยให้ ยื่ น ใบลาออกต่ อ หั ว หน้ า พรรค หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
หัวหน้าพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
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(๔) จงใจหรื อ เจตนาละเลยการยื่ น บั ญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ต่ อ
ทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก
(๖) เมื่ อ หั ว หน้ า พรรคลาออก หรื อ ขาดจากสมาชิ ก ภาพ ให้ ถื อ ว่ า ความเป็ น
คณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตํ าแหน่ ง กรรมการบริ หารพรรคว่ างลงสองในสามของจํ านวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมด ถือว่าหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย
เมื่อตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้
หัวหน้าพรรคมีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทําหน้าที่แทน จนกว่า
จะมีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งต้องกระทําภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง แต่ถ้าตําแหน่งที่วา่ งลงนั้นเป็นตําแหน่ง หัวหน้าพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ให้ รองหั วหน้าพรรคลํ าดั บต้ นทําหน้ าที่ แทน และให้มี อํ านาจเรี ยกประชุมใหญ่ เพื่ อเลือกตั้ งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากเกิดกรณีอื่นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ
หรือครบวาระ และนอกเหนือจากที่กําหนดในข้างต้น ให้หัวหน้าพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ่
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ใ ห้ ค ณ ะกรรมการบริ ห ารพ รรคพ้ น จากตํ า แหน่ ง ทั้ ง คณ ะ
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียน
พรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยกเว้นกรรมการบริหาร
พรรคที่พ้นจากสมาชิกภาพของพรรค
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนิน กิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญ่พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบี ย บ และจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไป
ตามนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
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(๓) ควบคุมไม่ให้พ รรคการเมืองและผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ ง
ใช้เกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงิน เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับการเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) ค่า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบสั ด ส่ ว น
ให้จัดสรรเป็นจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อ
แต่ละบัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค่า ใช้จ่ า ยเกี่ ย วกั บการเลื อกตั้ งสมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ง เขต
เลือกตั้ง ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัด สรรตาม (ก) และ (ข) ให้เป็น ไปตามมติข องที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของพรรค
คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการต่าง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดําเนินงานของ
พรรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๙) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของพรรคในกิ จ การต่ า ง ๆ ของพรรค
และคณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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(๑๓) จัด ตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนิน การตามนโยบายของ
พรรค และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย
และกฎ ระเบียบของพรรค
ข้อ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็ น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและเป็ น ผู้ เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เป็น ผู้เรียกประชุมใหญ่ข องพรรคตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็ น ผู้ เรี ย กประชุ มร่ ว มระหว่ างคณะกรรมการบริ หารพรรคกั บสมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให้ มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น ให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน้ า พรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน้ า พรรค
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็ น ผู้ ต ร วจสอบแ ละกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปว งของพร รคตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรค
ในกิจการที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็ น ผู้ เ สนอรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ที่ ป ระชุ ม ร่ ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
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(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุม
ใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิก ารพรรคมีอํา นาจหน้าที่รั บผิด ชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญ ญิก พรรคมีห น้าที่ในการควบคุมรายรั บ รายจ่ายเงิ น บัญ ชี ท รัพ ย์สิ น
หนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิกและการพ้นจาก
ตําแหน่งของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริ หารอื่น ๆ มี อํานาจหน้ าที่ ตามที่หั วหน้ าพรรคหรื อคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๕ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดส่วนของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
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(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห้ ส่ ง ผู้ ใ ดเป็ น ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๒๖ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
ข้อ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงค์ของสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้ าสิบ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบีย นราษฎร
อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ สมาชิ กผู้ ริ เริ่ มจั ด ตั้ ง สาขาพรรครวบรวมสมาชิ กของพรรคซึ่ ง มีภู มิลํ าเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้
(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอ
จัดตั้งสาขาพรรคต่อสํานักงานใหญ่พรรค เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่ง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปด้วย
ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือแจ้ง
ต่อตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เป็น ครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคได้ประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแล้วให้แจ้งสํานักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประชุมจัด ตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป การประชุม
เพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าว ต้องมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าคน
ข้อ ๓๐ ให้ มี คณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ งเลื อกตั้ งจากสมาชิ ก ซึ่ง มี ภูมิ ลํ าเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วย
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(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๓๒ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรค ให้ ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ และ
ให้ลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให้ ที่ ประชุม ใหญ่ ส าขาพรรคกํา หนดจํ า นวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามข้อ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลําดับแรก แล้วเลือกรองประธานหนึ่งคน และ
กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรค จะต้องมี
ผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๓๓ ให้สาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
(๔) จัด ทํ าบั ญ ชีร ายรั บ รายจ่ าย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

(๕) จัด ให้มีการเผยแพร่ความรู้ท างการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร หรือ
สภาท้องถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการ และรายงานผลการบริหารงานของพรรค สาขาพรรค
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวันนับแต่สิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรค และเป็นผู้รับผิด ชอบในกิจกรรมทั้ง ปวงของ
สาขาพรรค
(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรค และเป็นประธานการประชุม
(ค) เรี ย กประชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรค โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สาขาพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้น เพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเป็น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่
เกินสามวัน ซึ่งหากพ้นกําหนดดังกล่าว ให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให้ มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่มีตําแหน่งรองลงมา
ลําดับต้นทําหน้าที่แทน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

(๒) รองประธานสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่ค วามรับผิด ชอบตามที่ประธานสาขา
พรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่
สาขาพรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับ-รายจ่าย
บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสั ม พั น ธ์ ง านของสาขาพรรคตามที่ ค ณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหน่ง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง หรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ง

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรค มีอํานาจ
เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้น จากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขา
พรรคที่พ้นจากตําแหน่ง อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่
ข้อ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๓๕
(๓) ลาออก โดยให้ยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค
(๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๗ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของสาขานั้น
เข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ ให้มอบหมายให้
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้
ข้อ ๓๘ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบปีและ
รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไม่ครบตามมาตรา ๒๖ ให้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
ส่วนที่ ๑
การประชุมใหญ่พรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ง

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

ข้อ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่ งในสามของจํ านวนกรรมการบริ หารพรรคการเมื อง หรื อสมาชิ กจํ านวนไม่ น้ อยกว่ าหนึ่ งในสิ บของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน มีสิทธิเข้าชื่อกัน
ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง
ข้อ ๔๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมี ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๔๒ ในการประชุม ใหญ่ ต้องมีสมาชิก ตามข้อ ๔๐ มาประชุม ไม่น้ อยกว่าสองร้ อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
การลงมติ ให้ถื อเสี ย งข้ างมากของสมาชิ กที่ม าประชุม ในกรณีที่มี เสีย งเท่ ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๓ ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม
ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แ ทน ถ้ารองหัว หน้าพรรคลําดับต้นไม่มา ให้รองหัวหน้าพรรค
ลํา ดั บถั ด มาทํ า หน้า ที่ แ ทน ถ้า รองหั ว หน้า พรรคไม่ อยู่ ใ นที่ป ระชุม ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการ
ในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๔ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัว หน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญ ญิกพรรคการเมือง นายทะเบีย นสมาชิกพรรค
การเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ง

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

(๔) การเลื อ กตั้ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู้ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ง ของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) แผนการดํา เนิน การสํ าหรั บปีต่อ ไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่ง เสริ ม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๔ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๔๕ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราว ให้หัว หน้าพรรคแจ้งกําหนดการประชุมให้
สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการ
ประชุมด้วย
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๔๖ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง และหัวหน้าพรรค
เป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรีย กประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็น หรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดร่ว มกัน ขอให้เปิด ประชุมเป็น พิเศษ ในการขอให้มีประชุมพิเศษ จะต้องมีว าระหรือประเด็น ที่
จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้หัวหน้าพรรค
เป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองหัว หน้าพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้า
เลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ง

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจําปีของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบ
สัดส่วนในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ข้อ ๕๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง ประกอบไปด้วย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติใ ห้ถื อเสีย งข้ างมากของสมาชิก ที่ม าร่ ว มประชุม กรณีที่ มีเ สีย งเท่า กั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๑ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุม ให้รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แ ทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ใน
ที่ประชุม ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม และ
เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
ข้อ ๕๒ กิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น
(๑) กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมือง หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๓ คํา บอกกล่า วเรี ย กประชุ มใหญ่ ส าขาพรรคทุ กคราว ให้ ประธานสาขาพรรคแจ้ ง
กําหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ง

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน และประธาน
สาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็น หรือตามคําร้องขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีประชุมพิเศษ
จะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานสาขาพรรค
เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ก็ให้รองประธานสาขาพรรค
ทําหน้าที่แทน และให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๗ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพ ย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน อาจคํานวณเป็น เงิน ได้ข องพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทําบัญชีของ
สาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไว้
ในบัญชีของพรรคการเมือง
ข้อ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ง

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

การลงรายการบัญชี ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง สมบูรณ์โดยครบถ้วน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้นบัญชีตาม (๓)
และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายได้ของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง
ข้อ ๕๙ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๓) เงิ น ทรั พ ย์ สิ น และประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป็ น เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ จ าก
การจัดกิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย์ สิ น และประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป็ น เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ จ าก
การบริจาคแก่พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
ข้อ ๖๐ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียค่าบํารุงพรรคประจําปี ส่วนอัตราที่จะเก็บเท่าไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๖๑ การบริจาคแก่พรรคการเมือง ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๖๒ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่า ได้กระทําหรือละเว้นการกระทําอันควรแก่
การลงโทษ ต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรค มีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ข้อ ๖๓ เมื่อได้รบั หนังสือตามข้อ ๖๒ แล้ว ให้หัวหน้าพรรคมอบอํานาจให้กรรมการบริหาร
พรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล หัวหน้า
พรรคมีอํานาจสั่ง ยกข้อกล่าวหานั้น เสีย ได้ แต่หากสอบสวนแล้ว เห็น ว่ามีมูล ให้เสนอข้อกล่าวหานั้น
พร้อมทั้งรายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ง

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่งตั้งกรรมการหรือสมาชิกไม่เกิน กว่าห้าคน เป็น กรรมการพิจารณาเสนอ
ความคิดเห็นต่อหัวหน้าพรรคก็ได้
ข้อ ๖๔ ในการพิจารณาข้อกล่าวหา สมาชิกต้องให้โ อกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๖๕ เมื่อพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่หัว หน้าพรรคเห็น ว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้น จากการเป็นสมาชิกพรรค
ให้ หั ว หน้ า พรรคเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ถือเป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ ๖๖ การพ้นจากสมาชิกพรรค กรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดําเนินการต่อไปตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคท้าย
หมวด ๑๔
การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
ข้อ ๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค จะทําได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๖๘ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ง

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๖๙ พรรคมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกันดํารงรักษาพรรคให้ดํารงอยู่
คู่ปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เว้นแต่สิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย
ข้อ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแล้ว ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลานุภาพ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลานุภาพ จํานวน ๘ คน ดังนี้
๑. นางนันทนา สุวัตถิ
หัวหน้าพรรค
๒. นายเทวินทร์ ดําขํา
รองหัวหน้าพรรค
เลขาธิการพรรค
๓. นายศุภฤกษ์ สุวัตถิ
๔. นายรพี กรโกสียกาจ
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวบุญจิรา ล้วนปรีดา
เหรัญญิกพรรค
๖. นายอนุชา อรัญนารถ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นายสิงห์ ขํามี
โฆษกพรรค
๘. พันเอก อโณทัย สุวัตถิ
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

