เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังสร้างสรรค์
ด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุมครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ชื่อพรรคพลังสร้างสรรค์ ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๕/๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุน ายน ๒๕๕๔
โดยมีรายละเอีย ดนโยบาย ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคพลังสร้างสรรค์ ดังนี้
นโยบายพรรคพลังสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔
นโยบายหลัก
ความเป็นหนึ่งเดียว กําหนดทิศทางประวัติศาสตร์ใหม่ ฟื้นฟู บูรณาการประเทศทุกภาคส่วน
และพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผดุงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ตามวิถีทาง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
พรรคพลังสร้างสรรค์ เชิดชูคนรักชาติ รักประชาชน และเป็นพรรคของประชาชน เพื่อประชาชน
โดยประชาชน
พรรคพลังสร้างสรรค์ จักใช้นโยบายที่สามารถพัฒนาชาติบูรณาการประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
ทันสมัย สร้างจิตสํานึกเป็นประชารัฐที่ยกย่องเชิดชูไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบายเร่งด่วน เรื่อง การจราจร เรื่อง ปากท้อง เรื่อง น้ําท่วม และสภาพแวดล้อม
พรรคพลังสร้างสรรค์ เพื่อหยุดความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละหลายแสนล้านบาท และเวลา
ที่สูญเปล่าของประชาชน ซึ่งสูญไปกับการจราจรที่ติดขัด พรรคพลังสร้างสรรค์มนี โยบาย ดังต่อไปนี้
(๑) รถโดยสารประจําทาง (ขสมก.) ต้องเป็นระบบขนส่งมวลชนอย่างแท้จริง
ในเขตกรุง เทพฯ และปริมณฑล จัด ให้มี “เส้น ทางรถมวลชน หรือบัสเลน” ทุกเส้น ทาง
การเดิ น รถประจํ าทางหรื อรถโดยสารประจําทางต้ องวิ่ งได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความเร็ วเฉลี่ย ไม่ ต่ํากว่ า
๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะต้องขยายให้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด
(๒) รถโดยสารประจําทางระหว่างจังหวัด (บขส.)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

จัดระบบการเดินรถใหม่เป็น “ระบบบันไดเลื่อน” ส่งผู้โดยสารไปเป็นช่วง ๆ เพื่อลดการวิ่งทับซ้อน
เส้นทางที่สูญเปล่า ลดความแออัด การจราจรในแต่ละสถานี และสะดวกในการวางแผนเพื่อเพิ่มหรือ
ลดจํานวนเที่ยวรถ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
ความเร็วเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๓) รถยนต์ท่วั ไปต้องวิ่งได้คล่องแม้ในเขตเมืองที่การจราจรหนาแน่น
ก. ใช้กฎจราจรใหม่ “ให้รถเลี้ยวเป็นใหญ่”
สัญญาณไฟเลี้ยวจะมีผลบังคับตามกฎหมาย เช่นเดียวกับสัญญาณจราจรอื่น ๆ เมื่อเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว
รถอื่นจะต้องชะลอความเร็ว หรือหยุด ให้ร ถที่เปิดสัญญาณไฟเลี้ย วนั้น ได้ผ่านไปก่อน ไม่ต้องหยุดรอ
ติดสะสมกันอยู่ตรงทางเลี้ยว และรถไปตรงสามารถไปต่อได้โดยไม่ต้องเบี่ยงเปลี่ยนช่องทาง เพราะรถข้างหน้า
ได้เลี้ยวไปหมดแล้ว คาดหวังความเร็วเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แม้จะเป็นเวลาเร่งด่วน
หรือฝนตกก็ตาม
ข. ปรับเปลี่ยนการใช้สัญญาณไฟจราจร จะต้องไม่นานเกินกว่า ๑๕ วินาที หรือใช้วงเวียน
แทนในหลายที่ เพราะไม่กักรถไว้
ค. ยกเลิกระบบการเดินรถทางเดียว ในทุกเส้นทางที่รถสามารถวิ่งสวนกันได้โดยสะดวก
ปลอดภัย เพื่อลดความสับสนผู้ใช้ถนน
(๔) รถยนต์โดยสารรับจ้าง (รถแท็กซี่มิเตอร์) ต้องมีค่าบริการในอัตราที่เป็นธรรมแก่ประชาชน
และมีความปลอดภัย
เมื่อปรับปรุงระบบการจราจรให้คล่องตัวดีแล้ว จะปรับราคาค่าโดยสารใหม่ “เริ่มที่ ๑๕ บาท
สําหรับ ๒ กิโลเมตรแรก และต่อไปกิโลเมตรละ ๖ บาท” โดยมีสิทธิ์เข้าไปรับ-ส่งผู้โดยสารในช่องทาง
รถมวลชนได้ จํานวนคนใช้จะมากขึ้น และสามารถใช้ได้บ่อยครั้งขึ้นด้วย เพราะค่าบริการถูกและรวดเร็วกว่า
ในขณะเดียวกันคนขับรถจะมีรายได้ดี คาดหวังเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท ลดการวิ่งรถสูญเปล่า
ก. ส่งเสริมการประกอบอาชีพขับรถยนต์โดยสาร (แท็กซี่) ให้มีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ โดยจัดการอบรม
เรื่อง มารยาท การแต่งตัว การพูด การดูแลสุขภาพ และจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพบริการสาธารณะ
โดยมอบประกาศนียบัตรให้
ข. ส่งเสริ มให้คนขับรถยนต์โ ดยสารบุ คคล (แท็กซี่ สีเขีย วเหลือ ง) ที่ ได้รับประกาศนีย บัต ร
ตามข้อ (๔) ก. สามารถเป็นเจ้าของรถสภาพดีได้ง่ายขึ้น เช่น ยกเว้นการเก็บภาษีทุกชนิด ลดขนาดซีซี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๔๑
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๑ กันยายน ๒๕๕๔

ของเครื่องยนต์ เพื่อลดต้นทุน มีกําไรเพิ่ม ผู้โดยสารจะได้รับการบริการที่ดีและปลอดภัย คนจะลด
การใช้รถส่วนตัว และหันมาใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้น
พรรคพลังสร้างสรรค์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าเสรีในหมู่พี่น้องประชาชนที่นํามาซึ่งรายได้ข อง
ประชาชนโดยตรงเป็นการลดภาระของรัฐ พรรคพลังสร้างสรรค์มีนโยบาย ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้ไทย เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลก
ก. การดูแล รักษาสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน สวนสาธารณะ ให้นักท่องเที่ยว
เกิดความประทับใจ โดยเฉพาะเรื่อง ความปลอดภัย และความสะอาด
ข. ส่งเสริมธุรกิจการบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจอย่างเต็มที่ เช่น ผับบาร์ คาเฟ่ ให้เปิดได้
เสรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยจัดระเบียบการประกอบกิจการนั้น ๆ เช่น ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง
กลิ่น ซึ่งรบกวนความสงบสุขของประชาชน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการประกอบการทุกอาชีพ
เป็นการลดการสร้างอิทธิพลต่าง ๆ ในสังคม ขจัดความทุกข์ใจ ความเครียดของประชาชน ที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐ
อ้างกฎหมายจัดระเบียบสังคมกดขี่ข่มเหงรีดไถมาโดยตลอด จนต้องจําใจกลายเป็นโจร คนร้ายขายยาบ้า
เพราะไม่มีโอกาสหารายได้อื่น
ค. สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ ทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย ให้นักท่องเที่ยว
ทั่วโลกรู้ว่าเที่ยวไทยปลอดภัยสุขใจตลอด ๒๔ ชั่วโมง นักท่องเที่ยวจะเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน ใช้จ่าย
ในประเทศไทยมากขึ้น
(๒) ส่งเสริมไทยให้เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ อร่อย ปลอดภัยของโลก
ก. ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผักผลไม้ และการเลี้ยงสัตว์ ให้ไร้สารพิษตกค้าง โดยรัฐให้เงิน
อุดหนุน และส่งผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และออกใบรับรองคุณภาพ เพื่อให้ได้ราคาดี
ข. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวซื้อกลับบ้านเป็นของฝาก
เช่น อาหารอบแห้งต่าง ๆ ซึ่งได้ราคาดีกว่าการส่งออก
การป้องกันความสูญเสียจากน้ําท่วมซ้ําซาก พรรคพลังสร้างสรรค์มีนโยบาย ดังนี้
(๑) ขุด แม่ น้ํา และลํ าคลองให้เ ชื่อมต่ อกัน ทั่ ว ประเทศ เป็น ทางน้ํ าสํารองในหน้าน้ํ าหลาก
แล้วเอาดินที่ขุดนั้นไปถมที่ชายฝั่งทั้งหลายแทน เช่น ชายฝั่งปากน้ํา ชายทะเลบางขุนเทียน
(๒) ขุดสระน้ําขนาดใหญ่ให้เป็นแหล่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกและที่อยู่สัตว์น้ําเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ในทุกตําบล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง
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๑. นโยบายการเมือง
เน้นการให้การศึกษาทางด้านการเมือง แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ฟื้นฟูตื่นตัวขึ้นเห็นความสําคัญ
ของการรวมกลุ่ม ร่วมกิจกรรมอันจะนําไปสู่ความมีเสถียรภาพ เอกภาพ เป็นไทยอันเป็นรากฐานในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย ธํารงไว้เพื่อความสมบูรณ์พูนสุขทั้งส่วนตัว ทั้งสถาบันครอบครัว ตลอดจนชุมชน
และประเทศชาติโดยอาศัยความเชื่อของประชาชนย่อมพัฒนาตนเองด้วยศักยภาพ สติปัญญา และพลานุภาพ
ตนเองอย่างมีพลัง
ในการนี้ พรรคพลังสร้างสรรค์จะส่งเสริมองค์กรจัดตั้งกลุ่มจัดตั้งตามลักษณะของอาชีพในชนบท
หมู่บ้าน และเขตเมือง จนสามารถรวบรวมเป็นองค์กรขนาดใหญ่แล้ว ชี้นําเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และสามารถสร้างเกราะป้องกันผลประโยชน์ของตนเองมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ข่มเหง โดยตรง
หรือโดยอ้อมและไม่อยู่ในฐานะเป็นฝ่ายถูกกระทําต่อไป
พรรคพลังสร้างสรรค์จะให้ความสําคัญแก่การกระจายอํานาจในการปกครองตนเองในท้องถิ่น
ของประชาชนชนบท พร้อมเอาใจใส่ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นประชาธิปไตย
และให้สมาชิกจัดตั้งในเขตชนบทคัดเลือกผู้แทนของตนเองเพื่อส่งเสริมผู้แทนนั้นไปเป็นผู้นําในระดับต่าง ๆ
ของพรรค และพรรคแต่งตั้งเป็นผู้ประสานประโยชน์ระหว่างพรรคกับสมาชิกพรรคในเขตชนบทนั้น ๆ
ให้ประชาชน สมาชิก มวลชนทั้งหลายเป็นผู้มีส่วนสนับสนุน หรือถอดถอนผู้นําของกลุ่มของตนอันจะเป็น
การกลั่นกรองให้ได้ผู้แทนในระดับต่าง ๆ ของตนเข้าไปทําหน้าที่เป็นผู้แทนของกลุ่มตนและของประชาชน
ในการบริหารประเทศต่อไป
๒. นโยบายการบริหาร
พรรคพลังสร้างสรรค์จะดําเนินการปฏิรูปในด้านการจัดการปรับปรุงระบบงานของทางราชการ
ให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด และเร่งด่วนที่สุดโดยกระตุ้นแนวความคิด อุดมการณ์ วิธีการ
การดําเนิน การให้เป็นการบริการเพื่อสนับสนุนกิจการแก่ประชาชน เป็น การดําเนินการกระจายอํานาจ
ทางการจัดการลงสู่ประชาชน เพื่อให้ได้รับความก้าวหน้าและพึ่งตัวเองได้
ให้ประชาชนมีสิท ธิ มีส่ว นร่ว มเสนอและกําหนดทิศทางของประเทศในฐานะผู้มีสิท ธิ์มีส่ว น
ในการพัฒนาบูรณาการของประเทศร่วมกัน และสามารถตรวจสอบการดําเนินการอย่างโปร่งใสถูกต้อง
และเป็นธรรมตามหลักการต่อการบริหารบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
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๓. นโยบายต่อกระบวนการยุติธรรม
พรรคพลังสร้างสรรค์ ถือความสมเหตุสมผลที่มนุษย์ประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในความเป็น
มนุษย์เช่นเดียวกัน ถือเอาความเป็นอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ ถือเอาความเอื้ออาทรแบ่งปันในทรัพยากรนั้น
อย่างเท่าเทียม ให้มนุษย์ดํารงอยู่ด้วนกันอย่างสันติ สงบ และความปรองดอง อบอุ่น การสนับสนุนให้
โอกาสปฏิเสธการขูดรีดข่มเหง และการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งเสริมเสรีภาพ
เชิดชูสิทธิมนุษยชน
พรรคพลังสร้ างสรรค์ จะดําเนิ น การปฏิรูปเปลี่ย นแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมาย
กฎ ระเบี ย บ ข้อปฏิ บัติการใช้ กฎหมายต่อ ประชาชนและยกเลิก กฎหมายทั้ง ปวงที่ ไม่เอื้ อประโยชน์
ต่อประชาชน พลเมือง ตลอดจนการออกพระราชบัญ ญัติ ว่าด้วยการใช้กฎหมาย ประเพณีท้องถิ่น
หรือกฎหมายกลางบ้าน กล่าวคือเมื่อเกิดความขัด แย้งขึ้นภายในหมู่บ้านที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
และความสุขของประชาชนในหมู่บ้าน ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ หมู่บ้าน ที่จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ไกล่
เกลี่ยประนีประนอมเพื่อยุติปัญหาเบื้องต้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้
คณะกรรมการหมู่บ้านส่งเรื่องไปยังองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ (อบต.) หรือเทศบาลตําบล เพื่อตั้ง
คณะอนุญาโตตุลาการระดับตําบลหรือระดับเทศบาล เพื่อประนีประนอม หรือยุติปัญหา
๔. นโยบายเศรษฐกิจ
จากการนําของผู้นําประเทศเข้ าสู่ร ะบบทุน นิย ม โดยการก้าวสู่การค้าเสรี ซึ่งประเทศคู่ค้ า
เป็นประเทศมหาอํานาจทั้งทางด้านการงานและอาวุธทําให้ประเทศไทยเสียเปรียบในการค้า เพราะผู้นํา
ขาดวิสัย ทัศน์ในการมองว่าประเทศไทยเป็น ประเทศกสิกรรม มีพืชผลทางการเกษตรเป็น สิน ค้าหลัก
ในการส่งออก ส่ว นคู่ค้าสั่งเข้าอุตสาหกรรมหนัก และเทคโนโลยี จึงเป็น การดําเนิน การที่ผิดพลาด
การประกอบกิจต่างไม่สอดคล้องกับพื้นฐานการผลิตของประเทศภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยรวมได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงทําให้ประชาชนบางส่วนล้มละลาย สิ้นเนื้อประดาตัว และส่วนใหญ่ของประเทศ
ได้รับความบอบซ้ํา จนไม่อาจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
พรรคพลังสร้างสรรค์ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นเฉพาะและจะต่อสู้กับปัญหาภาวะวิกฤต เฉพาะหน้า
ดังนี้
(๑) ให้ ค วามสํ า คั ญ ในการผลิ ต เพื่ อ ยั ง ชี พ แบบพอเพี ย งเป็ น หลั ก และให้ ค วามสํ า คั ญ ใน
การแข่งขันในตลาดโลกต่อไป
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(๒) เน้นการส่งออกกับสินค้าหลักของประเทศเป็นสําคัญ
(๓) ให้ความสําคัญในการผลิตและให้ความสําคัญในการส่งออก
(๔) ให้ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของมหาชนเป็นหลัก
(๕) ให้ความสําคัญในการผลิต การแปรรูป อุตสาหกรรม การตลาด และการบริการอย่างครบ
(๖) ให้ความสําคัญ สนับสนุน ต่อชาวไร่ชาวนา เกษตรกร และกรรมกรผู้ใช้แรงงานในการเกษตร
เพื่อส่งเสริมการผลิตอย่างครบวงจร
๕. นโยบายการเกษตรกรรม
พรรคพลังสร้างสรรค์มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม เพราะประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร ที่ดําเนินมาตั้งแต่แรกเริ่มจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
พรรคพลังสร้างสรรค์ จะดําเนินการในทุก ๆ ด้าน เพื่อผลักดันให้ประชาชนตระหนักและมี
หลักประกันในการดําเนินชีวิตในทุกภาคส่วนของการผลิต มีธุรกิจของกลุ่มตนเองอย่างครบวงจรทั้งการผลิต
การแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตร อุต สาหกรรม การจัดจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ การบริหาร
การจัด การทุกรูปแบบอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรและกลุ่มของตนเอง และสามารถพัฒนาตนเอง
อย่างครบครันสามารถกําหนดอนาคตของตนเองอย่างแท้จริงได้
นโยบายพรรคพลังสร้างสรรค์ จึงมุ่งเน้นประเด็นหลัก ดังนี้
(๑) ให้ รั ฐจั ด หา วั ส ดุ อุป กรณ์ และปั จ จัย การผลิต พั น ธุ์พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์ โดยให้ เครดิ ต
เป็นเวลา ๕ ปีปลอดดอกเบี้ย
(๒) ให้รัฐจัดหาหรือสนับสนุนกองทุน ทุนสํารองให้ประชาชน
(๓) ให้รัฐส่งผู้เชี่ยวชาญออกให้ความรู้แก่ประชาชน
๖. นโยบายพัฒนาสังคม
สังคม คือ การอยู่ร่วมกันของกลุ่มชนจากครอบครัวรวมกัน เป็นหมู่บ้าน เป็นตําบล อําเภอ
ประเทศชาติ และสากลโลก สิ่งหนึ่งที่มีแรงผลักดันให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลง
พรรคพลังสร้างสรรค์ได้ เล็งเห็น ถึงต่าง ๆ ของสัง คมไทยในทุกภาคส่ ว น จึงได้ว างนโยบาย
เพื่อสังคมและพัฒนาภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ดังนี้
(๑) เร่งสร้างจริยธรรม คุณธรรมให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
(๒) รื้อฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สอดคล้องความสงบสุข
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(๓) ปรับปรุง ปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบทางสังคมเพื่อให้ประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด
(๔) จัดการฟื้นฟูเร่งรัดให้ทุกคนมีงานทําและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ลดปัญหาการว่างงานอย่างสิ้นเชิง
จัดกองทุนสวัสดิการของชุมชน ให้เวที ให้โอกาสแสดงออกอย่างกว้างขวางไม่ขัดแย้งหรือขวางกั้นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้ องค์กรประชาชนในท้อ งถิ่น ควบคุม ดูแ ลด้ว ยประชาชนเอง ตลอดถึงสนับ สนุน กิจกรรม
เน้นส่งเสริมให้ทุกคน ทุกครัวเรือนมีหลักประกันในชีวิต ตลอดถึงรวมกลุ่มการจัดการในทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองของตนเอง
๗. นโยบายต่อศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม คือ ส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิต การมีชีวิตอยู่ต้องมีความสามัคคี
ความสงบ ความบันเทิง โดยปราศจากสิ่งยั่วยวนและต้องไม่ผูกพันในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ เป็น กิจกรรม
ที่จรรโลงไว้เพื่อความสุนทรีย์ ควบคุมและกล่อมเกลาทางอารมณ์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่บริสุทธิ์
สะอาด ไม่ก่อให้เกิดความหลง งมงาย และไม่เป็นสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ซึ่งจะนําไปสู่การกดขี่ข่มเหง
และขูด รีด ตลอดถึงไม่เป็น แหล่งที่มาแห่งการทําลาย ความรักสามัคคีข องการดํารงชีวิต อย่างผาสุก
ของคนในชาติ
๘. นโยบายการให้การศึกษาทางการเมือง
พรรคพลังสร้างสรรค์ จะจัด ให้มีการศึกษาและให้ค วามรู้ท างการเมืองแก่สมาชิกพรรคและ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
(๑) จัดตั้ง “สถาบันผู้นําทางการเมืองของพรรคพลังสร้างสรรค์” เพื่อพัฒนาบุคลากรของพรรค
ทุกระดับ
(๒) จัดตั้งสถานที่เพื่ออบรมให้ความรู้แก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปอย่างสม่ําเสมอ
(๓) จัดทําหนังสือพิมพ์และวารสารของพรรค
๙. นโยบายสาธารณสุข
พรรคพลังสร้างสรรค์ ให้ความสําคัญต่อการบริหารสาธารณสุขด้านสุขภาพ และพลานามัยของ
ประชาชน จึงวางนโยบายสาธารณสุขไว้ ดังนี้
(๑) พรรคจะส่งเสริมการปฏิรูป กฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการองค์การแพทย์
(๒) พรรคจะส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยทางการแพทย์ ทั้งเวชภัณฑ์ปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย
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(๓) พรรคจะเสนอให้ออกระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง คือให้มี
ศูนย์ระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชื้อโรค โรคระบาด เพื่อหาทางป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) พรรคจะมุ่งเน้นส่งเสริมการสาธารณสุขชุมชนให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันที และจัดให้มี
ทุกชุมชนทุกพื้นที่ และมีนายแพทย์ที่ชํานาญคอยบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(๕) พรรคจะจัดตั้งให้มีหน่วยแพทย์อาสาสมัครประจําหมู่บ้าน เพื่อดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
และจัดให้อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกหมู่บ้าน
๑๐. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
พรรคมีความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความสําคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศระหว่างภาคการเกษตรเป็นหลัก
พรรคจะเร่งพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เพียงพอ ทั้งปริมาณและคุณภาพ
เพื่อตอบสนองต่อการผลิต การแปรรูปผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพอุตสาหกรรมให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และมีความเป็นมาตรฐานทําลายภาพพจน์เก่า ๆ ให้มีการเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคไม่ให้ถูก
เอารัดเอาเปรียบ ตลอดจนการได้รับบริการทันท่วงทีด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
๑๑. นโยบายต่างประเทศ
สังคมและประชาชนทั่วโลก เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความยากจนของประเทศหนึ่ง ย่อมส่งผล
ต่อประเทศอื่น ๆ ด้วยความสามัคคีประชาชนทั่วโลก คือ ความสําคัญสูงสุด ที่จะนําสังคมโลกอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข กติกาของประเทศหนึ่ง ๆ ย่อมเป็นสิทธิของประเทศนั้น ๆ แต่ความสําคัญของประชาชน
ทั่วโลก ย่อมเอื้ออาทรต่อกันและกัน แม้แต่ลัทธิต่างกฎต่างกติกาก็ตาม
พรรควางนโยบาย ดังนี้
(๑) เสริมสร้างมิตรภาพกับประเทศด้อยพัฒนาหรือกําลังพัฒนาทั่วโลก
(๒) สร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น
(๓) ช่วยเหลือประเทศล้าหลังที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ ภัยจากภาวะสงคราม
ภัยที่ถูกคุกคามจากประเทศมหาอํานาจ
(๔) ประเทศเกษตรกรรม ชาวไร่ ชาวนา ต้องแลกเปลี่ย นศิลปวัฒ นธรรมและเทคโนโลยี
ร่วมกัน
(๕) พรรคพลังสร้างสรรค์ ยังวางมาตรการให้ชุมชนในประเทศติดต่อประสานงานร่วมมือผูกมิตร
กับชุมชนต่างประเทศเพื่อสานประโยชน์ร่วมกัน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

๑๒. นโยบายการป้องกันประเทศ
พรรคมีน โยบายที่จะหลอมรวมพลัง ของประชาชนเป็น กองทัพ ประชาชนโดยแท้จริง และมี
ความพร้อมรบทุกเมื่อ ถ้าใช้นโยบายทางการทูตไม่เป็นผล แนวทางของพรรค คือ
(๑) ส่งเสริมให้มีการผลิตอาวุธ ยุทธปัจจัย จะพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารสนับสนุนให้ทันสมัยขึ้น
(๒) ลดโอกาสการใช้อาวุธระหว่างประเทศ แก้ไขความขัดแย้งชายแดนโดยสันติ
(๓) กองทัพหลักของประเทศ จะต้องลงสู่ท้องถิ่นร่วมมือพัฒนากับประชาชน ให้ความรู้กับประชาชน
(๔) จัดหน่วยอาสาสมัครเพื่อป้องกันตนเอง เสริมขยายกองกําลังอาสาสมัครให้เข้มแข็งเพื่อรับใช้ชาติ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)

สรุปนโยบายพรรคพลังสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จัดตั้งสถาบันสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
เรียนฟรี อนุบาล ปริญญาตรี อายุต้องไม่เกิน ๒๕ ปี
จัดตั้งสภาคุณธรรมนําการเมือง มีความซื่อสัตย์ต่อประชาชน
จัดตั้งสถาบันเกษตรกรแห่งชาติ
จัดตั้งกองทุนเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
จัดตั้งธนาคารหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
ส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมระบบสหกรณ์เพื่อแก้ปัญหาการผลิต การแปรรูป และการตลาดของเกษตรกร
ปลดหนี้เกษตรกร
เร่งออกเอกสารสิทธิ จัดที่ดินทํากิน โดยยึดแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
ปราบปรามคอรัปชั่นอย่างเด็ดขาด
สร้างงาน สร้างรายได้ กระจายประโยชน์สู่ชนบท
จัดระเบียบการส่งแรงงานไปต่างประเทศ
จัดตั้งโครงการชลประทานระบบท่อเพื่อส่งน้ําเข้าสู่นา ไร่ สวน อย่างทั่วถึง
จัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการเกษตร
จัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร
ส่งเสริมให้ตั้งโรงงานผลิตน้ํามันเอทานอลจากมันสําปะหลัง อ้อย มะพร้าว ปาล์ม สบู่ดํา ฯลฯ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๑๙) ส่งเสริมให้จัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทุกตําบลเพื่อเกษตรปลอดสารพิษ
(๒๐) สนับสนุนกิจกรรมของกองทัพและจัดตั้งอาสาสมัครเพื่อป้องกันตนเองให้เข้มแข็ง
ข้อบังคับพรรคพลังสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับพรรคพลังสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งพรรค เมื่อวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กาํ หนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินกิจการ
ทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดข้อบังคับพรรคไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคพลังสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรียกว่า พรรคพลังสร้างสรรค์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
Palang Sangsan Party ใช้ชื่อย่อภาษาไทย “พพสส.” ใช้ชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษว่า “PSSP”
ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
พรรคพลังสร้างสรรค์ ใช้เครื่องหมาย ภาพดวงอาทิตย์สีเหลืองรุ่งอรุณมีรูปใบโพธิ์สีชมพู ด้านล่าง
มีอักษรไทย พลังสร้างสรรค์ สีแดง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

โดยมีคําอธิบาย คือ ชื่อ “พรรคพลังสร้างสรรค์” หมายถึง การร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติให้สมบูรณ์ สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชน
ข้อ ๕ สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ ถนนลาดพร้าว ซอย ๑๓๔ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐
ข้อ ๖ สาขาพรรคพลังสร้างสรรค์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ที่ใด ให้เรียกว่า พรรคพลังสร้างสรรค์
สาขา พลังสร้างสรรค์ประจําภาค, จังหวัด, อําเภอ
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกของพรรค
(๑) ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้ที่มีสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ข้อ ๘ การสมัครเป็นสมาชิกพรรค ให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคด้วยตนเอง พร้อมด้วย
เอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด และให้คํารับรองว่าตนมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น โดยมี
สมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพร้อมด้วย
คําคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับบัตรประจําตัว
สมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็น สมาชิกพรรค ต้องทําเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

คําคัด ค้ านให้ ยื่น ต่อนายทะเบีย นสมาชิก พรรคหรือนายทะเบีย นสมาชิก สาขา แล้ว แต่กรณี
และให้สงวนคําคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ
ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดค้าน
หรือไม่ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือว่าเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์ เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ้ า สมาชิ ก ผู้ นั้ น ดํ ารงตํ า แหน่ ง เป็ น สมาชิ ก
สภาผู้แ ทนราษฎรด้ว ยมติข องพรรค ต้องเป็นมติข องที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ
แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุท ธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่พรรคมีมติคัดค้านว่า มีมติ
ดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าว
มิไ ด้มี ลัก ษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรั ฐธรรมนู ญ ให้ ถือว่าสมาชิ กภาพสิ้ นสุ ดลง นั บแต่วั นที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคการเมืองนั้นต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย สมาชิก
ซึ่งมีท่อี ยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
(ข) เป็นผู้ที่พ ร้อมที่จะเสีย สละ และพากเพีย รในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ์
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
(ค) เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ มี อุ ด มการณ์ อ ย่ า งแรงกล้ า และยึ ด มั่ น ในแนวทางของพรรค
ศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
(ง) เป็ น ผู้ ที่ ไม่ มี ปั ญ หาขั ด แย้ งหรือข้ อบกพร่ อง จนได้ รั บการตํ าหนิ จากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรคและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรคด้วยจิตสํานึก
ในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให้ความร่วมมือ
ในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจ เพื่อความก้าวหน้าของพรรค
(๓) ปฏิบัติ ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบั งคับของพรรคอย่ างเคร่งครั ด ให้การสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่การมีบทบาท
ทางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์
(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิก ให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให้ความสําคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่าสมาชิก
พรรคเป็นบุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค
หมวด ๕
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๖ เพื่ อเป็น การส่ งเสริ มความรู้ ความเข้า ใจทางการเมือ งแก่ส มาชิก และประชาชน
โดยทั่วไป อันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามวิถีทาง
ระบบรัฐสภาเป็น ที่ศรัท ธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กําหนดแนวทางการให้ค วามรู้
ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) พรรคจะเตรีย มบุคลากรที่มีค วามรู้ ความสามารถทางด้านการเมือง มีความเชี่ย วชาญ
ในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระตุ้นเตือน
ให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส่งเสริมการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๖) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม หรือเข้าฟังการอภิปรายหรือบรรยาย
ทางการเมืองอย่างทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ร่วมกันสร้างพรรค
ให้ เ ป็น พรรคการเมือ งที่มี คุ ณ ภาพ เป็น ที่ ศรั ท ธาและไว้ ว างใจของปวงชนชาวไทย จึ ง กํา หนดวิ นั ย
ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุกระดับ ต้องยึด มั่น
ในอุด มการณ์ข องพรรคและไม่ฝ่าฝืน ต่อระเบียบ ข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง
(๒) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่โจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์
สมาชิกพรรคด้วยกันหรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบ่อนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ปกปิดความผิด
และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ต้องรีบแจ้ง
ให้กรรมการบริหารพรรคได้รบั ทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายของ
รัฐหรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผู้ป ฏิ บั ติ งานของพรรคไม่ พึง นํ า ความลั บ ของพรรคที่ไ ด้ มี ม ติไ ว้ ไ ปเปิด เผยต่ อบุ ค คลอื่ น
แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้
ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําให้การเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติและดํารงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๓) ต้องศึกษาและทําความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือร้น ในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบใหญ่ด้วยการเสียสละและให้ความรู้
ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่องาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๑๙ ให้ มี กรรมการคณะหนึ่ง เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป็น องค์ ก รหลั ก ใน
การบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ข้อ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให้ ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลื อ กตั้ ง หั ว หน้ า พรรคหนึ่ ง คน ในการเสนอชื่ อ ผู้ เ ป็ น หั ว หน้ า พรรคต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่
ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๙
(๓) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อและแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการ
บริ หารพรรคในตํา แหน่ง ต่า ง ๆ ต่อ ที่ป ระชุ มใหญ่ โดยคํ า นึง ถึง ความอาวุ โ สทางการเมือ ง ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมและการเสีย สละให้กับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจํานวนที่มีเศษ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อและ
แต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ
(๔) ให้ส มาชิ กที่ เข้า ร่ว มประชุ มใหญ่เป็ น ผู้ เสนอชื่ อสมาชิ ก เพื่อ ให้ ที่ประชุ มใหญ่เ ลือกเป็ น
กรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการให้มีผู้แทนจากภาคต่าง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อ
กับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยให้ยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรค หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจ หรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก
(๖) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออก ให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือว่าหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย
เมื่อตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้าพรรค
มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทําหน้าที่แทนจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่างซึ่งต้องทําภายในหกสิบวัน แต่ถ้าตําแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นตําแหน่ง หัว หน้าพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน และให้มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ตําแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในข้างต้น ให้หัวหน้าพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ่เพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พ้น จากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบีย นพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยกเว้นกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากสมาชิกภาพพรรค
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พ้น จากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบีย นพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยกเว้นกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากสมาชิกภาพ
ของพรรค
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายพรรค
และข้อบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไม่ให้พรรคการเมืองและผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งใช้เกิน วงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรแบบสัด ส่วน ให้จัด สรรเป็น
จํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อแต่ละบัญชีที่
ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้จัดสรร
ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๕) ให้ ค วามเห็ น ของในการแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ่ า ยต่ า ง ๆ ของพรรค
คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการต่าง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดําเนินงานของพรรคเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๙) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ
ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติง านของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๑๓) จัด ตั้ง แผนกต่า ง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อ ดํา เนิ น การตามนโยบายของพรรคและ
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหน้าที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไม่ขัด ต่อกฎหมายและกฎ
ระเบียบของพรรค
ข้อ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็น ประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็น ผู้เรีย กประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เป็น ผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรคตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) เป็น ผู้ ลงนามประกาศ กฎ ระเบีย บ และแต่ง ตั้งสมาชิ กพรรค เข้าปฏิบัติ หน้า ที่
ในตําแหน่งต่าง ๆ ที่จําเป็นตามมติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมืองให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได้โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
(๒) รองหัว หน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัว หน้าพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค
(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและให้รับผิด ชอบโดยตรงจากหัว หน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรคในกิจการที่หัว หน้าพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหาร
พรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิด ชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญ ญิกพรรคมีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญชีทรัพ ย์สิน หนี้สินและ
งบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพ้นจากตําแหน่ง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่นมีอํานาจหน้าที่ตามที่หัว หน้าพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๕ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดส่วนของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจาณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้สมัครับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้เป็นที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๒๖ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
ข้อ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงค์ของสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบีย นราษฎร
อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการ ดังนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๑) สมาชิ ก ผู้ริ เริ่ ม จัด ตั้ งสาขาพรรครวบรวมสมาชิก ของพรรคซึ่ ง มีภู มิลํ า เนาตามหลั กฐาน
ทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้
(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้งสาขาพรรค
ต่อสํานักงานใหญ่พรรคเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่งบัญชีรายชื่อตาม (๑)
ไปด้วย
ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือ
แจ้งต่อตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเป็นครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคได้ประชุมสมาชิกพรรค เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแล้ว
ให้แจ้งสํานักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป การประชุมเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าว ต้องมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
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
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระ
แล้ว มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่และให้ลงคะแนน
ลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๐
(๒) เลื อ กประธานสาขาพรรคเป็ น ลํา ดั บ แรกแล้ ว เลื อ กรองประธานหนึ่ ง คนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับ เลือกตั้งเป็น คณะกรรมการสาขาพรรค จะต้องมีผู้รับรอง
ไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๓๓ ให้สาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนิน การให้เป็น ไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
(๔) จัดทํ าบัญ ชีรายรั บ รายจ่าย และงบการเงิน ของสาขาพรรคเพื่ อเสนอต่ อคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาท้องถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแต่สิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรค และเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เป็น ประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรีย กประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานการประชุม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(ค) เรี ย กประชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรคโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มิสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเป็นแต่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามวัน ซึ่งหากพ้น
กําหนดดังกล่าว ให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง ให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผ้ทู ี่มีตําแหน่งรองลงมาลําดับต้นทําหน้าที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแ ลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขา
พรรคมอบหมาย และให้รับผิด ชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุก ารสาขาพรรคมีอํ านาจหน้ าที่ รับผิ ด ชอบตามที่ เลขานุก ารสาขาพรรคหรื อ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญ ญิก สาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่ รับผิด ชอบในการควบคุม รายรั บ-รายจ่า ย บัญ ชี
ทรัพย์สิน หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๘) กรรมการอื่น ของสาขาพรรคมีอํ านาจหน้า ที่รั บผิ ด ชอบตามที่ป ระธานสาขาพรรคหรื อ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหน่ง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ ให้พ้นจากตําแหน่งหรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่านายทะเบีย นพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่
ข้อ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๗ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของสาขานั้น
เข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ ให้มอบหมาย
ให้รองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้
ข้อ ๓๘ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบปี
และรับรองการเงินประจําปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมา ภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไม่ครบตามมาตรา ๒๖ ให้ดําเนิน การจัด ตั้ง พรรคการเมืองให้ครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแต่ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

หมวด ๑๐
การประชุม
ส่วนที่ ๑
การประชุมใหญ่พรรคการเมือง
ข้อ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรค ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ส่ว นการประชุมใหญ่วิสามัญ อาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิสภาผู้แทนราษฎรจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน
มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง
ข้อ ๔๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมี ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๔๒ ในการประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกตามข้อ ๔๑ มาประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีท่มี ีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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 ให้รองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทําหน้าที่แทน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๔๔ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิ ก ารพรรคการเมื อ ง เหรั ญ ญิ ก พรรคการเมื อ ง นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคการเมื อ ง
โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อกตั้งคณะกรรมการคั ดเลือกผู้สมัครรับเลื อกตั้ งของพรรคการเมื อง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่ว ม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๓ (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 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้งและหัวหน้าพรรค
เป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็น หรือตามคําขอ
จากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ร่วมกัน ขอให้เปิด ประชุมเป็นพิเศษในการขอให้มีประชุมพิเศษ จะต้องมีวาระหรือประเด็น ที่จะประชุม
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
ให้หัวหน้าพรรคเป็น ประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้
รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการ
ในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจําปีข องพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควร
ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง ทั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและแบบสัดส่วนในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ข้อ ๕๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติให้ถือเสีย งข้างมากของสมาชิกที่มาร่ว มประชุม กรณีที่มีเสีย งเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๑ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุม ให้รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม
ให้ ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ให้เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๕๒ กิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๓ คํ าบอกกล่ า วเรี ย กประชุ มใหญ่ ส าขาพรรคทุ กคราว ให้ ประธานสาขาพรรคแจ้ ง
กําหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมด้วย
ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนและประธาน
สาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ ตามความจําเป็นหรือตามคําร้อง
ขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่ง รวมกันขอให้เปิดประชุมเป็น พิเศษ ในการขอให้มี
ประชุมพิเศษ จะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานสาขาพรรค
เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธาน ได้ก็ให้รองประธานสาขาพรรค
ทําหน้าที่แทนและให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สนิ
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๗ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดให้มี
การทําบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทําบัญ ชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและรับรอง
ความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง
ข้อ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
การลงรายการบัญชี ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง สมบูรณ์โดยครบถ้วน บัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายได้ของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง
ข้อ ๕๙ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการบริจาค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
ข้อ ๖๐ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียค่าบํารุงพรรคประจําปี ส่วนอัตราที่จะเก็บเท่าไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๖๑ การบริจาคแก่พรรคการเมือง ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๖๒ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่า ได้กระทําหรือละเว้นการกระทําอันควรแก่การลงโทษ
ต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคมีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ข้อ ๖๓ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๖๒ แล้ว ให้หัวหน้าพรรคมอบอํานาจให้กรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล หัวหน้าพรรค
มีอํานาจสั่งยกข้อกล่าวหานั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล ให้เสนอข้อกล่าวหานั้นพร้อมทั้ง
รายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด
(๒) แต่ ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ ก ไม่เ กิ น กว่า ห้ า คนเป็ น กรรมการพิจ ารณาเสนอความเห็ น
ต่อหัวหน้าพรรคก็ได้
ข้อ ๖๔ ในการพิจารณาข้อกล่าวหา สมาชิกต้องให้โ อกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่หัว หน้าพรรคเห็น ว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้น จากการเป็นสมาชิกพรรค
ให้หัวน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ถือเป็นอันสิ้นสุด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๖๖ การพ้น จากสมาชิกพรรคกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดําเนินการต่อไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคท้าย
หมวด ๑๔
การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
ข้อ ๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคจะทําได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๖๘ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๖๙ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกันดํารงรักษาพรรคให้ดํารงอยู่คู่ปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เว้นแต่สิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ตามกฎหมาย
ข้อ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแล้ว ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสร้างสรรค์
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสร้างสรรค์ จํานวน ๑๑ คน ดังนี้
๑. นายวิบูลย์ แสงกาญจนวนิช
หัวหน้าพรรค
๒. นายภูวิชช์ เหลืองอร่าม
รองหัวหน้าพรรค
๓. นางธณัฉรัศมี สีโพธิ์ดก
รองหัวหน้าพรรค

หน้า ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง
๔. นางอําไพ กาฬพันธ์
๕. นางสมนึก จิตรีเนตร
๖. นางสาวปิยวรรณ ลวณางกูร
๗. นางสาวประดับรัตน์ ศราคนี
๘. นายกิตติพัทธ์ พิมพ์บุญโชติ
๙. นายสังเวียน เทียนจิตราเพ็ชร
๑๐. นายนเรนทร์ เตชะวรวงศา
๑๑. นายกิจการ ศรีพระพร
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

๑ กันยายน ๒๕๕๔
เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

