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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังชล
ด้ว ย นายทะเบี ย นพรรคการเมื องได้ รับจดแจ้ง การจั ด ตั้งพรรคการเมืองชื่ อ พรรคพลังชล
ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๔ ตั้งแต่วัน ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอีย ด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการการบริหารพรรคพลังชล
ดังนี้
นโยบายพรรคพลังชล
พรรคพลังชลมุ่งมั่นเป็น พรรคการเมืองของประชาชน สร้างความก้าวหน้าของชาติ มุ่งสร้าง
ความสามัคคีของชนในชาติ ความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาคในสังคม ความผาสุกของประชาชน
และขจัดความยากจน ความทุกข์ยากของประชาชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สิน สร้าง
คุณภาพชีวิตที่มีมาตรฐาน พัฒนาคน เยาวชนของชาติให้มีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถในระดับสูง
เพื่ อ ความรุ่ ง เรื องของประเทศชาติ เ ป็ น หลั ก โดยการเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงก้ า วหน้ า ทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและระบบนิเวศน์ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม อุปโภค บริโภค แหล่งเก็บกักน้ํา
และความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศ
พรรคพลังชลจึงกําหนดแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. นโยบายด้านการเมือง
๑.๑ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
พรรคพลั ง ชลมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะธํ า รงรั ก ษา และเทิ ด ทู น ไว้ ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษั ต ริ ย์ รวมทั้ ง จะยึ ด มั่ น และส่ ง เสริ ม ระบบการเมื อ งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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๑.๒ ยึดถือรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
พรรคพลังชลตระหนักถึง ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ อัน เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
รวมทั้งจะส่งเสริมและเคร่งครัดต่อการปฏิบัติต ามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและปัจเจกชน เพื่อความสงบเรียบร้อยและความเสมอภาคของประชาชนชาวไทย
๑.๓ เสริมสร้างองค์กรทางการเมือง
พรรคพลังชลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็น
สถาบัน เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ท างการเมืองของประชาชน และจะส่งเสริมเสรีภาพของประชาชน
ในการรวมกั น เป็น กลุ่ ม หมู่ค ณะ หรือ องค์ก รต่ างๆ เพื่อ พิทั กษ์ ผลประโยชน์ ข องกลุ่ม โดยคํ านึ งถึ ง
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสําคัญ
๑.๔ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง
พรรคพลังชลตระหนักว่า ประชาธิปไตยอันแท้จริงย่อมต้องเกิด จากการมีส่ว นร่ว มของ
ประชาชน จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างโอกาสของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน
และท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญของประเทศ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และกระบวนการทางการเมือง
ได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความสํานึกในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
๒. นโยบายด้านการปกครอง
๒.๑ มุ่งมั่นการกระจายอํานาจ
พรรคพลังชลมุ่งมั่นที่จะกระจายอํานาจการเมือง การปกครอง และการคลังไปสู่ท้องถิ่น
และชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการตัดสินใจในการปกครองตนเอง และการพัฒนา
ไปสู่เป้าหมายร่วมกันของคนในชุมชนและท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละชุมชนและท้องถิ่น พร้อมทั้งการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย
อย่างเป็นบูรณาการ
๒.๒ บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและยุติธรรม
พรรคพลัง ชลมุ่ ง มั่น ที่ จ ะส่ งเสริ ม ให้ ค นในสั ง คมเคารพซึ่ งสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ร ะหว่ า งกั น
เคารพและปฏิ บัติต ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะรักษาไว้ซึ่ง ความเท่ าเทีย มกัน ในการบังคั บ
ใช้กฎหมาย และพัฒ นาปรับปรุงบทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมายให้มีประสิทธิภาพในการสร้างความเป็น ธรรม
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ความยุ ติ ธ รรม สามารถรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม วัฒ นธรรม รวมถึ ง
การแข่งขันระหว่างประเทศได้อย่างจริงจัง
๒.๓ ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
พรรคพลังชลมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน โดยจะรณรงค์การสร้างจิตสํานึกของข้าราชการ
ให้มีสํานึกของการเป็น ผู้ให้บริการและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้กระบวนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เป็นกระบวนการที่รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยประชาชน และสามารถ
ปรับเปลี่ย นให้ สอดคล้อ งกับสภาพเศรษฐกิ จและสัง คม รวมทั้งจะส่ง เสริ มศักดิ์ ศรี สวั สดิก าร และ
ความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม
พรรคพลังชลตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม จึงมุ่งมั่น
ที่จะส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริหารกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม ทั่วถึง
และโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของทุกคนในสังคมได้
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ รักษาเสถียรภาพการเงิน
พรรคพลังชลเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น จะต้องดําเนินไปภายใต้การดูแล
รักษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด สร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ จากทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ให้ความสําคัญต่อการใช้มาตรการทางการเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการสร้างความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจในอัต ราที่เหมาะสม และในทิศทางที่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ
๓.๒ รักษาวินัยการคลัง
พรรคพลังชลเชื่อมั่นว่า การบริหารพัฒ นาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษา
เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศนั้น จะต้อ งมีวั ต ถุป ระสงค์ห ลั กเพื่ อสร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
แก่ประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน จึงมุ่งมั่นให้ความสําคัญต่อการใช้วินัยทางการคลัง
เพื่อการรักษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างโอกาสและความเป็น ธรรมทางเศรษฐกิจ
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ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยจะเน้นดําเนินมาตรการทางการคลัง เพื่อกระจายรายได้ กระจายโอกาส และ
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรและการคลังไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เศรษฐกิจชุมชน
๓.๓ พัฒนาการเกษตร
พรรคพลังชลจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีทางเลือกที่จะทําการเกษตรเพื่อยังชีพ
ดํารงชีวิตแบบพอเพียง มีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งเสริมระบบสหกรณ์เพื่อสร้าง
ความเข็มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ จะให้ความสําคัญต่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงสร้าง
ของการเกษตรอุ ต สาหกรรมและการเกษตรเพื่ อ พาณิ ช ยกรรมควบคู่ ไ ปกั บ การเกษตรแบบยั่ ง ยื น
โดยเล็งเห็นความจําเป็นของการผสมผสานและพัฒ นาแนวคิดการบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยี
การเกษตร การพัฒนาวิทยาศาสตร์การเกษตร การพัฒนาองค์ความรู้และสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
การพัฒ นา และคุ้มครองสายพันธุ์ การพัฒ นาดิน และการจัดการน้ําเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งระบบ
การถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยการปฏิรูปที่ดิน โดยจะกระจายโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาดังกล่าวแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
๓.๔ ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม
พรรคพลังชลให้ความสําคัญต่อการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ โดยจะให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งอุตสาหกรรม ชุมชน เพื่อนําไปสู่
กระบวนการผลิตที่มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันอย่างครบวงจร ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและ
ส่งออก โดยจะมุ่งเน้นการสร้า งมูลค่าเพิ่ม การควบคุมคุณ ภาพและมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์และบริการ
การลดต้น ทุน การผลิต การจัด การมลพิษและการรั กษาสภาพแวดล้อม การพัฒ นาองค์ค วามรู้ท าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต การสร้างชื่อทางการค้า และการพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
๓.๕ เพิ่มขีดความสามารถทางพาณิชยกรรมและบริการ
พรรคพลั ง ชลให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและรู ป แบบของการประกอบ
การเชิงพาณิชยกรรมและการบริการ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งจะส่งเสริมและ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การเข้าสู่ตลาด และความสะดวกในการเข้าถึงการบริการของธุรกิจ
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สําหรับกิจกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพสูงนั้น จะสนับสนุน
การท่องเที่ยวภายในประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการเข้ามาใช้บริการจากนักท่องเที่ย ว
ชาวต่างประเทศ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ อย่างสมดุลเหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมไทย
อันดีงาม
๓.๖ สนับสนุนการส่งออก
พรรคพลังชลให้ความสําคัญต่อการสร้างและปรับปรุงระบบและพิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งออก เพื่ออํานวยความสะดวกและลดต้นทุน ให้แก่ภาคส่งออก โดยการปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีอากรและภาษี ศุลกากรให้ เอื้ออํ านวยต่อกระบวนการผลิต การเร่งรัด กระบวนการคืน ภาษีแ ละ
การชดเชยภาษี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความรวดเร็วในการส่งออก การจัดตั้งศูนย์ให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อลดขั้นตอนให้น้อยลง การพัฒนาระบบการให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
เขตท่าเรือ ท่าอากาศยาน สถานีขนถ่ายสินค้า ให้มีความรวดเร็วและโปร่งใส รวมถึงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่า งภาครั ฐบาลและเอกชนในด้ านการติด ตามแก้ไขปั ญ หาและการกํ าหนดทิ ศทางส่ งเสริม ภาค
การส่งออกอย่างเป็นระบบ และจะสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวีอย่างครบวงจร
๓.๗ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
พรรคพลั ง ชลให้ ค วามสํ า คั ญ เป็ น พิ เ ศษแก่ ก ารท่ อ งเที่ ย ว จึ ง มุ่ ง มั่ น ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
การท่อ งเที่ย วให้เ กิด ความมั่น คงและยั่ง ยืน เพราะประเทศไทยมีต้น ทุน อุต สาหกรรมการท่อ งเที่ย ว
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นแหล่งอาหารของโลก ก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศชาติปีละนับแสนล้านบาท
พรรคพลังชลจะสนับสนุน พัฒนาการท่องเที่ย วครบวงจร ตั้งแต่การรักษาสิ่ง แวดล้อม
อนุรักษ์ธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
แหล่งท่องเที่ยว หวงแหน และปกป้องเป็นมรดกให้ชนรุ่นหลัง รวมทั้งอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวั ฒ นธรรม ส่งเสริมการลงทุ นภาครัฐ ภาคเอกชน เพิ่มศัก ยภาพของการท่อ งเที่ย วทุกภู มิภาค
ทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล สร้างสถาบันสอนหลักสูตรการท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
จริยธรรม แก้ไขปัญหาอุปสรรคของการท่องเที่ยว สร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถแข่งขันกับตลาดท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิ
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๓.๘ ยึดมั่นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดําริ
พรรคพลังชลยึดมั่นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้พ สกนิกรยึดเป็นแนวทางดํารงชีวิต เพื่อเสริมสร้างคุณ ภาพชีวิต เกิดความผาสุกแก่ครอบครัวและ
ท้องถิ่น เป็นสังคมที่ไม่แย่งชิงทรัพยากรของส่วนรวม เกิดความสันติสุข
๔. นโยบายด้านสังคม
๔.๑ สร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว
พรรคพลังชลตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นอันเป็นรากฐานที่เข้มแข็ง
ของสังคม จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวอย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาสังคม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานราชการและเอกชน
จัด กิ จกรรมเพื่ อครอบครั ว ให้คํ าปรึ กษาเกี่ย วกับ การวางแผนและการจั ด การครอบครัว สนับ สนุ น
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นอยู่ของครอบครัวไทย
๔.๒ ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก สตรี และคนชรา
พรรคพลัง ชลมุ่ งมั่น ให้ค วามสําคั ญ กับ การจัด ให้มีเ ครือ ข่ายความร่ว มมือ ของหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนในการป้องกัน คุ้มครอง และฟื้น ฟู
สวัสดิภาพเด็กและสตรีจากการถูกทารุณกรรม ถูกล่วงละเมิดหรือถูกล่อลวง การแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อน
สนับสนุนการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การควบคุมมาตรฐาน
อย่างใกล้ชิด การจัดกิจกรรมสันทนาการ การจัดหาอาชีพ การให้สิทธิพิเศษในการใช้บริการสาธารณะ
แก่ผู้สูงอายุ และการผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี และคนชรา
๔.๓ สร้างโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส
พรรคพลังชลมุ่งมั่นที่จะดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย
ให้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาและการพั ฒ นาตนให้ ส ามารถดํ า รงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งภาคภู มิ ใ จ รวมทั้ ง
จะสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งงานและบริการสวัสดิการสาธารณะ อย่างเป็นธรรม
๔.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต
พรรคพลังชลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมโครงสร้างทางสังคมและบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการมี
คุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และจะเคร่งครัดต่อการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย
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ของประชาชน รวมทั้ง การเพิ่ม ประสิท ธิภาพและการเตรีย มความพร้อ มในการป้อ งกัน และบรรเทา
ภัยสาธารณะ และปัญหายาเสพติด
๔.๕ กระจายการบริการสาธารณสุข
พรรคพลังชลมุ่งมั่น จะกระจายการให้บริการสาธารณสุข บุค ลากรทางการแพทย์ และ
เครื่องมือการแพทย์ไปยังชนบทห่างไกล การปรับปรุงบริการสาธารณสุข การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขอนามัยแก่ชาวบ้าน การพัฒนาคุณภาพและควบคุมการประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ ให้เป็นไป
ตามจรรยาบรรณแพทย์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น วิ จั ย ทางการแพทย์ เพื่ อ สร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ การให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการคิดค้นสูตรยา โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
กวดขั น มาตรการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคอาหารและยา เร่ ง รั ด ให้ มี โ รงพยาบาลระดั บ ตํ า บลทั่ ว ประเทศ
เพื่อบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๖ อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
พรรคพลัง ชลมุ่ งมั่ น อนุ รั กษ์ ศิ ลปวัฒ นธรรมไทยและส่ งเสริม การมีส่ ว นร่ ว มของภาครั ฐ
ภาคเอกชน และชุมชนในการดูแลโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เพื่อให้เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์
เพื่อเป็น แหล่ง ความรู้ เป็น แหล่งท่องเที่ย ว เพื่อความเข้าใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่งเสริม
ให้แ ต่ละท้องถิ่นอนุรักษ์วัฒ นธรรมและนําศิลปวัฒ นธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต อันจะนําไปสู่
การเกิดแหล่งความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยธรรมชาติ
๔.๗ ทํานุบํารุงศาสนา
พรรคพลั ง ชลมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละการนํ า หลั ก ธรรมของศาสนามาใช้ ใ น
การดํารงชีวิต และสอดแทรกในระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติข องทุกศาสนิกชน รวมทั้งส่งเสริมการร่วมกันพัฒนาชาติ พัฒนาจิตใจของประชาชน
และชุมชน ร่วมกับสถาบันศาสนาอย่างสร้างสรรค์
๔.๘ ส่งเสริมการกีฬา
พรรคพลังชลให้ความสําคัญกับศักยภาพของคน การกีฬา เป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนา
คนควบคู่กับการเรียน การศึกษา จึงมุ่งสร้างยุท ธศาสตร์ด้านการกีฬาและวิท ยาศาสตร์การกีฬา เพื่อ
พัฒนาการกีฬาทุกประเภทให้มีศักยภาพระดับมาตรฐานสากล ไม่ว่าระดับอาเซียนหรือระดับโอลิมปิก
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สร้างองค์กรการกีฬาให้มั่นคง เป็นศูนย์รวมของการกีฬาทุกประเภททั้งในส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น
โดยการมีส่ว นร่ว มของทุกภาคส่ว น ส่งเสริมให้นักกีฬามีค วามมุ่งมั่นจะเป็นนักกีฬาที่มีคุณ ภาพ ไม่ว่า
นักกีฬาอาชีพ สมัครเล่นหรือกีฬาคนพิการ เพื่อยึดเป็นนักกีฬาอาชีพหรือวิชาชีพนักกีฬาที่มีผลตอบแทน
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมจากภาครัฐ
นอกจากนี้ พรรคพลังชลส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกําลังกายและเล่นกีฬา
มีลานกีฬา สนามกีฬา ศูน ย์กีฬาปลูกฝัง เยาวชนของชาติให้เห็น ความสําคัญและมีกิจกรรมด้านกีฬ า
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมอบายมุข ยาเสพติดทุกประเภทเพื่อเป็นรากฐานความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว
๔.๙ คุ้มครองและพัฒนาฝีมือแรงงาน
พรรคพลังชลมุ่งมั่น ที่จะส่งเสริมให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ และกระบวนการในการระงับ
ข้อพิพาทแรงงานที่รวดเร็วและเป็นธรรม ส่งเสริมโดยสร้างมาตรการจูงใจ และเคร่งครัดต่อการจัดระบบ
ความปลอดภัยในการทํางาน และจัด สวัสดิการให้แ ก่ผู้ใช้แรงงาน สนับสนุน ให้ผู้ใช้แรงงานมีเสรีภาพ
และได้รับความคุ้มครองในการจัด ตั้ง สหภาพแรงงาน พัฒนาระบบการประกัน สังคมให้มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่ว ถึง และให้ความสําคัญ ต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงานเด็ก และสตรี เป็นลําดับแรก
ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภายใน ภายนอก
ประเทศ
๔.๑๐ ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม
พรรคพลังชล ให้ความสําคัญกับศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ตามบทบัญ ญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
เพราะคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสําคัญที่สุดในสังคม จึงจําเป็นที่จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม ความไม่เท่าเทียมกัน ความแตกต่างในชีวิต ทรัพย์สิน สิทธิ เสรีภาพด้านต่าง ๆ
ที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน ให้ได้ลดลง จัดทําโครงการและแผนงานด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข
ความคุ้มครองจากกฎหมาย การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณประโยชน์ เป็นต้น
๔.๑๑ นโยบายด้านปราบปรามยาเสพติด
ยาเสพติดทุกประเภทล้วนทําลายชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดปัญหาสังคม
พรรคพลังชลเห็น ความจําเป็น ต้องใช้มาตรการปราบปรามยาเสพติด ทุกประเภท ทั้งผู้เสพ ผู้จําหน่าย
อย่างเด็ดขาดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
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๔.๑๒ แก้ปัญหาความขัดแย้งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พรรคพลังชลติด ตามสถานการณ์ค วามขัด แย้งใน ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ตลอดมา
ซึ่งปัญหาความขัดแย้งเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ สภาพความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต การคิดเห็นทางสังคม
ขนบธรรมเนียม และความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่าง เป็นต้น พรรคพลังชลเล็งเห็นความจําเป็นต้องแก้ไข
ความขัดแย้งดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความสามัคคี สันติสุข ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
๕. นโยบายด้านการศึกษา
๕.๑ ให้ความสําคัญกับผู้เรียน
พรรคพลังชลตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาของเด็ก และเยาวชนเพื่อให้เติบโต
เป็น มนุษย์ ที่มีศั กยภาพและประสิท ธิภาพในการดํารงชีวิต จึ งให้ ค วามสําคั ญ ต่อ การพัฒ นาทางด้า น
สติปัญญา สุขภาพจิต และสุขภาพกายของผู้เข้ารับการศึกษา โดยจะส่งเสริมการเรียน การสอนที่ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก การจัดให้มีโภชนาการอย่างเหมาะสม การจัดหา
ทุน การศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้น และจัด ระบบการแนะแนวการศึกษาตั้ง แต่
ในวัยเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถกําหนดเป้าหมายทางการศึกษา เพื่อการดํารงชีวิตที่ดีของตนได้
สําหรับการศึ กษาในระดั บอุด มศึกษา จะสนับสนุ น ให้เกิด องค์ ค วามรู้อย่า งหลากหลาย
เสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ การค้นคว้าและการวิจัย เพื่อให้บัณฑิตสามารถตอบสนอง
ต่อสังคมและประเทศได้อย่างสูงสุด
๕.๒ ส่งเสริมคุณภาพครู
พรรคพลัง ชลมุ่ง เน้ น การปลู กฝัง จิต สํา นึก คุณ ธรรม และความเอื้ ออาทรต่ อบุ คลากร
ทางการศึกษา ส่งเสริมให้เกิด การฝึกอบรมวิท ยาการและองค์ค วามรู้ใหม่ที่ทันสมัย จัดสวัสดิการครู
การสนับสนุน ให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการให้การศึกษา รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้ครูกลับถิ่นฐาน
บ้านเกิด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมในท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๕.๓ พัฒนาหลักสูตร
พรรคพลังชลมุ่งส่งเสริมการสร้างหลักสูตรการศึกษาอันประกอบไปด้วยการเรียน การสอน
การปฏิบัติการที่มีทั้งวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการดํารงชีวิต การส่งเสริมให้ผู้เรีย น
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กล้าคิด กล้าทําอย่างมีสติ และมีเหตุผล รวมทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อนําวิชาการไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลปฏิบัติที่แท้จริง ทั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดทํา
หลักสูตรการศึกษาและประเมินผลการจัดระบบการศึกษาร่วมกัน
๕.๔ พัฒนาอุปกรณ์การเรียน การสอน
พรรคพลังชลมุ่งส่งเสริมให้มีสถานศึกษาทั่ว ทุกภูมิภาคอย่างเพีย งพอ โดยอาจใช้อาคาร
สถานที่ข องส่วนราชการ และวัด หรือขององค์กรสาธารณกุศล เพื่อจัดการเรีย น การสอน การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียน การสอน จัดให้มีตําราเรียนและอุปกรณ์การเรียน การสอน
ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาของผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนของคนพิการอย่างทั่วถึง
และพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่ครบวงจร
๕.๕ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารการศึกษา
พรรคพลังชลให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของแต่ละสถานศึกษา โดยจะส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาของไทยกับนานาประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนนักเรียน
นักศึกษา วิทยากรทางการศึกษา ข้อมูลความรู้ท างวิชาการ วิธีการบริหารจัด การ และเทคโนโลยี
ด้านการศึกษาระหว่างกัน รวมทั้งการจัด สรรเงินงบประมาณเพื่ออุด หนุนสถานศึกษาอย่างเป็น ธรรม
และเหมาะสมกับสภาพของแต่ละสถานศึกษา
๕.๖ ธํารงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ
พรรคพลังชลตระหนักถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและการสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒ นธรรมของชาติ โดยจะส่งเสริมให้สอดแทรกการเรียน การสอนเกี่ยวกับความเป็นมา
ลักษณะ และคุณ ค่าของธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติในด้านต่าง ๆ ไว้ใน
หลักสูตรการศึกษา รวมทั้งจะรณรงค์ให้คนไทยมีความหวงแหนและภูมิใจ ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติต่อไป
๖. นโยบายด้านการพัฒนาชนบท
๖.๑ ลดช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท
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พรรคพลังชลมุ่งมั่นที่จะยึดหลักการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันระหว่าง
คนในสั งคมเมืองและสัง คมชนบท ทั้ง ในด้านการเมือง การปกครอง การคลัง การมีส่ว นร่ ว มของ
ประชาชนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยการผลิตในท้องถิ่น เพื่อนําไปสู่
การสนองตอบต่อความต้องการพื้นฐานของมวลชน
๖.๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจชนบท
พรรคพลังชลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาและอํานาจต่อรอง
ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมการกระจายอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่สามารถ
รองรับต่อปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวมทั้งจะส่งเสริมให้หน่วยงาน
ราชการ เอกชน และองค์กรพัฒ นาต่าง ๆ ให้การสนับสนุน แก่อุตสาหกรรมและธุร กิจชุมชนที่มีคน
ในท้องถิ่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย สนับสนุนและด้านการตลาด
๖.๓ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการจัดการ
พรรคพลั ง ชลมุ่ ง มั่ น สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารรวมกลุ่ ม เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และส่ ง เสริ ม
องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจัดการอย่างครบวงจรแก่ท้องถิ่น ตั้งแต่การส่งเสริมให้ใช้ปัจจัยการผลิต
ที่หาได้ในท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและไม่เป็น อัน ตรายต่อระบบนิเวศน์และสิ่ง แวดล้อ ม
รวมทั้ง การวิ จัย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิต ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งขึ้ น การแปรรู ปผลผลิ ต ร่ว มกั น
การวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้ระบบตลาดนําการผลิต การกระจายและสนับสนุนสินเชื่อที่สอดคล้องกับวงจร
การผลิต สิน ค้าเกษตรและผลตอบแทนการผลิต การจัด ระบบจําหน่ายสู่ตลาดผู้บริโภคโดยตรง และ
การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรเพื่อการจําหน่าย
๖.๔ สนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานในชนบท
พรรคพลังชลมุ่งมั่น พัฒ นาระบบสาธารณูปโภคพื้น ฐานในชนบท อาทิ ไฟฟ้า ประปา
ถนนไร้ฝุ่น ระบบการขนส่งต่าง ๆ รวมทั้งการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ค นไทยในชนบท
มีความสะดวกสบายเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
๗. นโยบายด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
๗.๑ นโยบายด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
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พรรคพลั ง ชลมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาระบบการคมนาคมขนส่ งให้ มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ความปลอดภัย และสามารถรองรับต่อความต้องการของประชาชนในทุกภูมิภาคได้อย่างเท่าเทีย มกัน
เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มโอกาสในการพัฒ นาศักยภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยจะส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนและประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ทั้งภายในและระหว่างประเทศด้ว ยระบบโลจิสติกส์ เพื่อ เชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคม ขนส่ง ของ
ประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้จะส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันของบริการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางอากาศและทางทะเล
๗.๒ พัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม
พรรคพลั ง ชลมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาระบบการสื่ อ สารโทรคมนาคมให้ มี คุ ณ ภาพ มี ค วาม
หลากหลายของบริการ และมีอัต ราค่าบริการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งสามารถรองรับต่อความต้องการ
ของประชาชนในทุกภูมิภาคได้ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดํารงชีวิต การติด ต่อสื่อสาร การเข้าถึง
ข่า วสารข้ อ มู ล และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ โดยจะส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น ใน
การให้บริการกิจการโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม การสร้างมาตรฐานในการกํากับดูแลและสนับสนุน
ต่อการประกอบธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม การสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อ การสอนเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อ ยกระดั บความสามารถในการเข้า ถึง ข้อ มูล ข่า วสารของ
ประชาชน รวมทั้งจะประกันโอกาสในการเข้าถึงการบริการสื่อสารโทรคมนาคมของคนในชนบทที่ห่างไกล
๗.๓ พัฒนาบริการกระแสไฟฟ้า
พรรคพลั ง ชลมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาระบบการผลิ ต และคุ ณ ภาพของกระแสไฟฟ้ า ให้ มี
ความเพีย งพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมุ่งมั่น วิจัย และพัฒ นาระบบการผลิต
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ทุน ธรรมชาติต่ํา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและก่อมลภาวะต่ํา มีต้นทุน ทาง
เศรษฐกิจที่ต่ํา รวมทั้งจะเร่งรัดกระจายการให้บริการกระแสไฟฟ้าไปยังชนบทห่างไกลอย่างทั่วถึง
๗.๔ พัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ํา
พรรคพลังชลตระหนักถึ ง ความสําคั ญ อย่า งยิ่ง ของทรัพ ยากรน้ํา ทั้งในเชิง ประมาณและ
คุณ ภาพ จึงมุ่งมั่น ที่จะส่งเสริมและเร่งอนุรักษ์แ หล่งน้ํา พัฒ นาระบบ การชลประทาน ส่งเสริมและ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ําให้มีประสิทธิภาพและไม่ก่อมลภาวะ นอกจากนี้ จะแสวงหาความร่วมมือกับ
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ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําในแม่น้ําที่เป็นพรมแดน ระหว่างประเทศหรือ
แหล่งน้ําสากล
๘. นโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
๘.๑ พัฒนาคุณภาพการผลิตและแสวงหาพลังงานทดแทน
พรรคพลังชลมุ่งมั่นที่จะศึกษา วิจัยเพื่อการได้มาซึ่งแหล่งพลังงานใหม่ทดแทนแหล่งพลังงานเดิม
ที่ใกล้จะหมดไป เพื่อให้ได้มาซึ่ง พลัง งานที่เพีย งพอต่อความต้องการของประเทศและลดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม
๘.๒ สร้างสํานึกแห่งการประหยัดพลังงาน
พรรคพลังชลมุ่งมั่นที่จะรณรงค์เพื่อปลุกจิตสํานึกของคนไทย ให้ใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
และเท่าที่มีความจําเป็น ทั้งนี้ เพื่อรักษาทุนธรรมชาติ ลดการทําลายป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อถนอมรักษาแหล่งพลังงานไว้ใช้ได้นานที่สุด ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ
๘.๓ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พรรคพลังชลมุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ จะสร้าง
มาตรการเพื่อจูงใจให้ธุรกิจเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนให้ความสําคัญต่อกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูและ
อนุรั กษ์สิ่ ง แวดล้ อม รวมทั้ งจะบัง คับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเด็ด ขาดต่อ ผู้ก่อ มลภาวะ ทั้ง นี้
เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้สําหรับอนุชนรุ่นหลัง
๘.๔ รักษาสมดุลระบบนิเวศน์
พรรคพลังชลมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและรักษาเสถียรภาพ และความยั่งยืนของระบบนิเวศน์
และความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน
องค์กรพัฒ นาเอกชนท้องถิ่น และความร่ว มมือระหว่างประเทศเพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์
รวมทั้งจะมุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากระบบนิเวศน์
๙. นโยบายด้านการต่างประเทศ
๙.๑ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
พรรคพลังชลมีเจตนารมณ์ที่จะดําเนินนโยบายที่เป็นอิสระเป็นมิตรกับทุกประเทศ โดยจะ
ส่งเสริมเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม
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และวั ฒ นธรรม รวมถึ ง ความร่ ว มมือ ด้า นการศึก ษา วิช าการ การพั ฒ นา ทรัพ ยากรมนุ ษย์ และ
การรักษาสิ่ ง แวดล้ อม ทั้ งในระดับทวิภ าคีแ ละพหุภ าคี บนพื้ น ฐานของการรักษาผลประโยชน์ แ ละ
ความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์ของไทยสู่ระดับที่เป็นจริงและเหมาะสม
๙.๒ เพิ่มพูนความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
พรรคพลั ง ชลมีเ จตนารมณ์ที่ จะเพิ่ ม พูน ความสั มพั น ธ์กั บประเทศเพื่ อ นบ้ านในภู มิภ าค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย เพื่อการพัฒนา การร่วมมือแก้ไขปัญหา
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยสนับสนุนให้มีการพบปะกันอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน ตลอดจนสถาบัน กองทัพของประเทศต่าง ๆ
๙.๓ เพิ่มบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ
พรรคพลังชลมีเจตนารมณ์ที่จะเพิ่มบทบาทของประเทศไทย ในเวทีระหว่างประเทศให้มากขึ้น
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมระหว่างประเทศ โดยจะเพิ่มพูนการมีส่วนร่วมในองค์กรระหว่าง
ประเทศที่สําคัญ เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก องค์กรเศรษฐกิจในภูมิภาค และ
องค์กรของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา เพื่อยกระดับบทบาทและสถานภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ
๙.๔ เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พรรคพลังชลมีเจตนารมณ์ที่จะดําเนินนโยบายต่างประเทศ ที่ช่วยเสริมสร้าง และเกื้อกูล
ให้ประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการจัดระเบียบการค้าใหม่ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับ
โลก โดยจะใช้นโยบายเชิงรุกในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น ในกรอบขององค์การการค้าโลก
ความร่ว มมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เขตการค้าเสรีอาเซีย น รวมทั้งความร่วมมือ
ในกรอบของกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น เพื่อปกปักรักษา
และเพิ่มพูนผลประโยชน์ของประเทศและผลประโยชน์ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน
๙.๕ เสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค
พรรคพลังชลมีเจตนารมณ์ที่จะดําเนินนโยบายการต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ
และความมั่นคงระหว่างประเทศในภูมิภาค รวมทั้งสร้างบทบาทนําและแสวงหาความร่วมมืออย่างจริงจัง
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉีย งใต้ ซึ่งมุ่งเน้นบทบาทสร้างสรรค์แ ละภาพลักษณ์ข อง
ประเทศไทยในความเป็นประชาธิปไตย การยึด ถือความถูกต้องเป็น ธรรม การเคารพสิท ธิมนุษยชน
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และการรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ รวมทั้งการพัฒนาสังคม
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้อบังคับพรรคพลังชล พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ บัง คั บพรรคพลัง ชล พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ ประชุม คณะผู้ จัด ตั้ งพรรคพลั ง ชล เมื่ อวั น ที่
๖ เมษายน ๒๕๕๔ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กําหนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์
ในการบริหารพรรคและการดําเนินการทางการเมืองของพรรคให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดข้อบังคับพรรคไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคพลังชล พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
เป็นต้นไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ พรรคการเมือ งที่ ใช้ ข้ อ บัง คั บ นี้เ รี ย กว่ า พรรคพลั ง ชล เขี ย นเป็ น ภาษาอั งกฤษว่ า
PHALANG CHON PARTY ชื่อย่อภาษาไทย พช. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ PC
ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคพลังชล ใช้เครื่องหมาย

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
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เครื่องหมายพรรค มีลักษณะดังนี้ คําว่า “พรรค” อยู่ด้านบนซ้ายมือ เหนือตัวอักษร “พ”
ของ คําว่า “พลังชล” ด้านล่างของ คําว่า “พลังชล” มีแถบสองแถบเป็นสีฟ้าและสีน้ําเงิน
ความหมาย
พลังชล หมายความว่า ความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจ ของประชาชน มีพลังดุจสายน้ํา
ร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน
แถบสีฟ้าและสีน้ําเงิน หมายความว่า เป็นพลังแห่งสายน้ํา ซึ่งที่ใดมีน้ํา ที่นั่นมีชีวิต
ข้อ ๕ สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๓๖/๒ ถนนบางแสนล่าง ตําบลแสนสุข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๐
ข้อ ๖ สาขาพรรคพลังชล ได้รับอนุมัติให้จัด ตั้ง ณ ที่ใด ให้เรียกว่า พรรคพลังชล สาขา
......................................
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ข้อ ๘ การสมัครเป็นสมาชิกพรรค ให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคด้วยตนเอง พร้อมด้วย
เอกสารประกอบตามที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื องกําหนด และให้คํ ารับ รองว่า ตนมิได้ เป็ นสมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พร้อมด้วยคําคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็น สมาชิกพรรค ต้องทําเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย
คําคัดค้านให้ยื่นต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขา แล้วแต่กรณี และ
ให้สงวนคําคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ
ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดค้าน
หรือไม่ก็ตาม ให้มหี นังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือว่าเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรค ตามข้อ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออก
ต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถ้าสมาชิกผู้นั้น ดํารงตําแหน่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย มติของพรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํ า นวนกรรมการบริ ห ารพรรคและสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง หมด และการลงมติ
ให้ลงคะแนนลับ แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พรรคมีมติ
คัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสามของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย สมาชิก
ซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
(๓) มีสิทธิได้รบั เลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
(ข) เป็นผู้ที่พร้อมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และ
อุดมการณ์ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
(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

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่ว มรับผิด ชอบต่อเสถีย รภาพของพรรคและให้ค วามร่ว มมือในกิจกรรมของ
พรรคด้วยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุน
นโยบายและมิติของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าว
ไปสู่การมีบทบาททางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามอุดมการณ์
(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให้ความสําคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้
ถือว่าสมาชิกพรรคเป็นบุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

หมวด ๕
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามวิถีทางระบบ
รัฐสภาเป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กําหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมือง
แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาอาชีพ เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่น
เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ การจั ด การ การดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรของท้ อ งถิ่ น ตลอดจนปลู ก ฝั ง
สิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ท างการเมืองหรือการดําเนิน กิจกรรมทางการเมือง
อย่างต่อเนื่อง
(๖) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม หรือเข้าฟังการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ร่วมกันสร้าง
พรรคให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณ ภาพเป็น ที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย
ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๖๘
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๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับ
ต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรค และไม่ฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรค อย่างจริงจัง
(๒) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่โจมตี
หรือวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกพรรค ด้วยกันหรือองค์กรของพรรค ต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บ่อนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ปกปิด
ความผิดและไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรค ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้
ต้องรีบแจ้งให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผู้ปฏิบัติง านของพรรคไม่พึงนําความลับของพรรคที่ได้มีมติไว้ไปเปิด เผยต่อ
บุคคลอื่นแม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้
ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําให้การเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติและดํารงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๓) ต้องศึกษาและทําความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบใหญ่ด้วยการเสียสละและ
ให้ความรู้ ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
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(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๑๙ ให้ มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารพรรคซึ่ ง เป็ น องค์ ก รหลั ก ใน
การบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ข้อ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ให้ ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่
ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๙
(๓) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการ
บริ หารพรรคในตํา แหน่ง ต่า ง ๆ ต่อ ที่ป ระชุ มใหญ่ โดยคํ า นึง ถึง ความอาวุ โ สทางการเมือ ง ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และการเสียสละให้กับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดตาม (๒)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง
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๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้น เป็น จํานวนที่มีเศษ ให้หัว หน้าพรรคเป็ น
ผู้เสนอชื่อบุคคลที่เห็ นสมควรให้เ ป็น กรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้น อีกหนึ่ งคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให้สมาชิก ที่เข้ าร่ว มประชุม ใหญ่ เป็น ผู้เสนอชื่อ สมาชิกเพื่อให้ที่ป ระชุ มใหญ่
เลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๕) พึงคํานึงถึงการให้มีผู้แทนจาก
ภาคต่าง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้
แต่ผู้เสนอชื่อกับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยให้ยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือ เจตนาละเลยการยื่น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น หรื อหนี้ สิน ต่ อ
ทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก
(๖) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออกหรือขาดจากสมาชิกภาพ ให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการ
บริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมด ถือว่าหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย
เมื่อตํ าแหน่ ง กรรมการบริ หารพรรคว่ างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ให้หัวหน้าพรรคมีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทําหน้าที่แทนจนกว่า
จะมีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งต้องกระทําภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง แต่ถ้าตําแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นตําแหน่ง หัวหน้าพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน และให้มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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หากเกิดกรณีอื่นอัน เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ
หรือครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในข้างต้น ให้หัว หน้าพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ่
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่านายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยกเว้นกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจาก
สมาชิกภาพของพรรค
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรค ให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบีย บและจัด ตั้งหน่ว ยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
นโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไม่ให้พ รรคการเมืองและผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
ใช้เกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ให้จัดสรรเป็นจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญ ชี
รายชื่อแต่ละบัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) เกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัด สรรตาม (ก) และ (ข) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
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(๕) ให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง ถอดถอนคณะกรรมการฝ่ า ยต่ า ง ๆ ของ
พรรค คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการ
รัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรค และองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการต่าง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดําเนินงานของ
พรรค เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๙) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดของพรรค และสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต่งตั้ง และถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรค กิจการต่าง ๆ ของพรรค และ
คณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรค ตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างประจําพรรค หรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรค และผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหน้าที่อ่นื ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย
และกฎ ระเบียบของพรรค
ข้อ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็น ประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็น ผู้เรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรค ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
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(ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรค กับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมืองให้มีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคได้ โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
(๒) รองหัว หน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ค วามรับผิด ชอบตามที่หัว หน้าพรรค หรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัว หน้าพรรค หรือรองหัวหน้าพรรคในกิจการที่
หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่ว ม
คณะกรรมการบริห ารพรรค คณะที่ ป รึ กษาพรรค และสมาชิ กสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิด ชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญ ญิกพรรคมีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญ ชีท รัพ ย์สิน
หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพ้น
จากตําแหน่งของสมาชิก
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(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๕ การพิ จารณาส่งผู้ สมัครรับเลื อกตั้ง เป็น สมาชิ กสภาผู้แ ทนราษฎรทั้งแบบแบ่ งเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๒๖ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
ข้อ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงค์ของสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบีย นราษฎร
อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
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ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัด ตั้งสาขาพรรค รวบรวมสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้
(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอ
จัดตั้งสาขาพรรค ต่อสํานักงานใหญ่พรรค เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่ง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปด้วย
ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือ
แจ้งต่อตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค และเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคเป็ น ครั้ง แรกภายในหกสิบ วั น และเมื่ อ สาขาพรรคได้ ป ระชุม สมาชิ กพรรคเพื่อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคแล้ ว ให้ แ จ้ ง สํ า นั ก งานใหญ่ พ รรคทราบ เพื่ อ ให้ หั ว หน้ า พรรคแจ้ ง ให้
นายทะเบีย นพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป การประชุมเพื่อจัด ตั้งสาขาพรรค และเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าว
ต้องมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบีย นราษฎรอยู่ในจังหวัด นั้น ๆ เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ข้อ ๓๐ ให้ มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ งจากสมาชิ ก ซึ่ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
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ข้อ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง คราวละสี่ ปี แต่ เ มื่ อ พ้ น ตํ า แหน่ ง
ตามวาระแล้ว มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่ และให้ลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค กําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามข้อ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลําดับแรก แล้วเลือกรองประธานหนึ่งคน และ
กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรค จะต้อง
มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๓๓ ให้สาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
(๔) จัด ทําบัญ ชีร ายรับ รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรค และประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สภาท้องถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแต่สิ้นปีปฏิทิน
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ข้อ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรค และเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรค และเป็นประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิ ท ธิ ยับ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่ ค ณะกรรมการสาขาพรรคจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ขอให้ มี ก ารทบทวนมติ ใ นกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น แต่ ทั้ ง นี้
ต้องไม่เกินสามวัน ซึ่งหากพ้นกําหนดดังกล่าว ให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ าเป็ น ในการดํ า เนิน การทางการเมือ ง ให้ มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่มีตําแหน่งรองลงมาลําดับต้น
ทําหน้าที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขา
พรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการ
สาขามอบหมาย และให้รับ ผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ่
สาขาพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ่
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับ-รายจ่าย
บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพั น ธ์งานของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหน่ง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการ
ทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง หรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรค
มีอํานาจเรี ยกประชุมใหญ่สาขาพรรค เพื่อดําเนิน การเลือกตั้ งคณะกรรมการสาขาพรรคชุด ใหม่ภายใน
สี่สิบห้าวัน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน
ข้อ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง ตามข้อ ๓๕
(๓) ลาออก โดยให้ยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรค หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค
(๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๗ ให้ ป ระธานสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอี กหนึ่ งคนเป็ น ผู้ แ ทนสมาชิ ก
ของสาขานั้น เข้าร่ว มประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้
ให้มอบหมายให้รองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาร่วมประชุมใหญ่ของพรรค
แทนก็ได้
ข้อ ๓๘ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบปี
และรับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน 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
ข้อ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัด ให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ส่ว นการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน
มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๔๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมือง มีดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๔๒ ในการประชุม ใหญ่ ต้องมีสมาชิก ตามข้อ ๔๑ มาประชุม ไม่น้ อยกว่าสองร้ อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
การลงมติ ใ ห้ ถื อ เสี ย งข้ า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าประชุ ม ในกรณี ที่ มี เ สี ย งเท่ า กั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๓ ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม
ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคลําดับต้นไม่มา ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับ
ถัดมาทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๔ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัว หน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมื อ ง รองเลขาธิ ก ารพรรคการเมื อ ง เหรั ญ ญิ ก พรรคการเมื อ ง นายทะเบี ย นสมาชิ ก
พรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อกตั้ง คณะกรรมการคัด เลื อกผู้ส มัค รรั บเลือ กตั้ ง ของพรรคการเมือ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๖) แผนการดําเนิน การสําหรั บปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริ ม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคล ตามข้อ ๔๔ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๔๕ คําบอกกล่ าวเรีย กประชุมใหญ่ ทุกคราว ให้หัว หน้ าพรรคแจ้ งกําหนดการประชุ ม
ให้สมาชิกพรรคทราบล่ว งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด วัน โดยให้ร ะบุวัน เวลา สถานที่ และระเบีย บวาระ
การประชุมด้วย
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๔๖ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง และหัวหน้าพรรค
เป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็นหรือตาม
คําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ร่วมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีประชุมพิเศษ จะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ต้องมี กรรมการบริ หารพรรคมาประชุ ม
ไม่ น้อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ งของจํา นวนคณะกรรมการบริ หารพรรคที่ มีอ ยู่ใ นขณะนั้ น จึ งจะเป็น องค์ป ระชุ ม
ให้หัวหน้าพรรค เป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้
รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการ
ในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจําปีข องพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควร
ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองทัง้ แบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ข้อ ๕๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติ ให้ ถื อ เสี ย งข้า งมากของสมาชิก ที่ ม าร่ ว มประชุ ม กรณี ที่ มี เสี ย งเท่ า กั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๑ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุม ให้รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม
ให้ ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ งเป็ น ประธานที่ป ระชุ ม และ
ให้เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
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
พรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๓ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกคราว ให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกําหนด
การประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนและประธาน
สาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็นหรือตามคําร้องขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํ านวนเกิน กึ่ งหนึ่ ง รวมกัน ขอให้เ ปิด ประชุม เป็น พิ เศษ ในการขอให้ มี
ประชุมพิเศษ จะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานสาขาพรรค
เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ก็ให้รองประธานสาขาพรรค
ทําหน้าที่แทนและให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๗ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพ ย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน อาจคํานวณเป็น เงิน ได้ข องพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทําบัญ ชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง
ข้อ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จา่ ยหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

การลงรายการบัญชี ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง สมบูรณ์โดยครบถ้วน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้น
เกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายได้ของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง
ข้อ ๕๙ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมหาทุนของพรรค
(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 สมาชิ กพรรคการเมืองอาจเสีย ค่ าบํารุ ง พรรคประจําปี ส่ว นอัต ราที่จะเก็บเท่าไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้น ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๖๑ การบริจาคแก่พ รรคการเมืองให้เป็น ไปตามบทบัญญัติข องกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๖๒ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่า ได้กระทําหรือละเว้นการกระทําอันควรแก่
การลงโทษ ต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรค มีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๖๓ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๖๒ แล้ว ให้หัวหน้าพรรคมอบอํานาจให้กรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล หัวหน้าพรรค
มีอํานาจสั่งยกข้อกล่าวหานั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล ให้เสนอข้อกล่าวหานั้นพร้อมทั้ง
รายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่งตั้ งกรรมการหรือสมาชิก ไม่เกิ น กว่า ห้าคนเป็น กรรมการพิจ ารณาเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าพรรคก็ได้
ข้อ ๖๔ ในการพิจารณาข้อกล่าวหา สมาชิกต้องให้โ อกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นว่า ควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค
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 กรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดําเนินการต่อไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคท้าย
หมวด ๑๔
การแก้ไข เพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
ข้อ ๖๗ การแก้ไข เพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคจะทําได้ ก็แต่ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค

หน้า ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๖๘ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๖๙ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกันดํารงรักษาพรรคให้ดํารงอยู่คู่ปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เว้นแต่สิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย
ข้อ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแล้วตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังชล
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังชล จํานวน ๘ คน ดังนี้
๑. นายเชาวน์ มณีวงษ์

หัวหน้าพรรค

๒. นายเฉลิม อุดมศิลป์

รองหัวหน้าพรรค

๓. นายปิลันธน์ดิลก จิตรธรรม

เลขาธิการพรรค

๔. นายธนเทพ หงษ์สายพิน

รองเลขาธิการพรรค

๕. นางวรรณพรรษา โกวเครือ

เหรัญญิกพรรค

๖. นายธนพนธ์ วิสาสุวงศ์

โฆษกพรรค

๗. นายชัยพจน์ จําเริญนิติพงศ์

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๘. นายมนูศักดิ์ กลิ่นดี

กรรมการบริหารพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

