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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคพลังอุดร
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒๑/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๖ ได รั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมือง ชื่อ พรรคพลังอุดร ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒/๒๕๕๖ ตั้งแตวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๖ โดยมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ นโยบายพรรคการเมื อ ง ข อ บัง คั บ พรรคการเมือ ง และรายชื่ อ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคพลังอุดร ดังนี้
นโยบายพรรคพลังอุดร
พ.ศ. ๒๕๕๖
พรรคพลังอุดร จัดตั้งขึ้นภายใตแนวคิดและอุดมการณทางการเมืองที่สรางสรรค สรางความรัก
ความสามัคคีของคนในชาติ สรางโอกาสการพัฒนาไปสูพื้นที่สวนภูมิภาคโดยเฉพาะอีสานตอนบน อันเปน
ประตูสูอินโดจีน เพื่อเตรียมความพรอมของประชาชน ในการเขาสูประชาคมอาเซีย่ น เรงกระจายอํานาจ
และกระจายรายได สู ท อ งถิ่ น อย า งทั่ ว ถึ ง และเป น ธรรม เพื่ อ ความอยู ดี กิ น ดี ของประชาชนและ
ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ อันธํารงไวซึ่งชาติ ศาสนา และสถาบั นพระมหากษัตริย รวมทั้ง
ปกปองและสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจน
ยึ ด มั่ น ในทางการเมื อ ง โดยมี เ ป า หมายชั ด เจนเพื่ อ ผลประโยชน ข องประชาชนและประเทศชาติ
ตามแนวนโยบายดังนี้
๑. ดานการเมืองและการบริหารราชการแผนดิน
พรรคจะดํ า เนิ น กิ จ กรรมด า นการเมื อ งและการปกครองโดยยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มีพ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข และพั ฒ นาระบบราชการใหเ กิ ด ความโปร ง ใส
เปนธรรม และรวดเร็ว ปราศจากการคอรรัปชัน โดยมีแนวนโยบายดังนี้
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(๑) ดานการเมือง
(๑.๑) สงเสริมใหอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการเปนของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(๑.๒) เรงกระจายอํานาจสูทองถิ่น โดยจัดใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด สําหรับ
จังหวัดที่มีความพรอมหรือมีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินหาแสนคน
(๑.๓) สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความรักใครสามัคคี มีความสํานึกในหนาที่และ
ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมและประเทศชาติ
(๑.๔) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น โดยใหประชาชนมีสวนรวมคิด.รวมทําและรวมแกไข
(๑.๕) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ
(๑.๖) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญทํางานไดอยางอิสระอยางมี
ประสิทธิภาพดวยความสุจริต และโปรงใส ปราศจากการครอบงําทางการเมืองเพื่อเกิดประโยชนสูงสุด
กับประชาชนและประเทศชาติ
(๒) ดานการบริหารราชการแผนดิน
(๒.๑) สงเสริมใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปเพื่อรับใชประชาชน ทั้งดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
(๒.๒) จั ด ระบบการบริห ารราชการสว นกลาง สว นภู มิภาค และส ว นทอ งถิ่น ให มี
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ไมเปนอุปสรรคและไมเปนการซ้ําซอนกับการพัฒนาทองถิ่น มีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชนสูงสุดกับประชาชนและประเทศชาติ
(๒.๓) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจตัด สินใจในการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมทองถิ่นของตน
(๒.๔) พัฒ นาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนน คุณภาพ ประสิทธิภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ใหมีจิตสํานึกความรับผิดชอบที่ดีตอประชาชนและประเทศชาติ
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(๒.๕) สงเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิภาพ และสวัสดิการของเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อให
เจาหนาที่ของรัฐสามารถดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเกียรติและศักดิ์ศรี
(๒.๖) ส ง เสริ ม ให เ กิ ด ระบบการตรวจสอบการใช อํ า นาจรั ฐ ในทุ ก ระดั บ โดยอาศั ย
การมีสวนรว มของประชาชน รวมทั้ง จัด ใหมีกลไกในการติด ตามและรายงานผลการตรวจสอบไปยัง
ผูรองเรียนหรือสาธารณะ
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
ดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศภายใตระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีและเปนธรรม ควบคูไปกับการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อใหเศรษฐกิจ
ของประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตที่กาวหนา มั่นคง
(๑) ดานเศรษฐกิจมหาภาค
(๑.๑) สงเสริม สนับสนุน และเรงพัฒนาภาคเศรษฐกิจ เพื่อการอยูดี กินดี โดยพัฒนา
และส ง เสริ มเศรษฐกิจ ในประเทศ บนพื้ น ฐานของทรัพ ยากรธรรมชาติ พื้น ฐานความรู ภูมิ ปญ ญา
วัฒนธรรม และความเปนไทย
(๑.๒) ส ง เสริ ม ให ภ าคเอกชนเป น กลไกลในการขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิจ โดยรั ฐ มีห น า ที่
ในการอํานวยความสะดวกในการดําเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง แกไ ขและปรับ ปรุงกฎหมาย
ที่เปนอุปสรรคของภาครัฐทางดานการเงินการคลัง การคา และการลงทุนภายในประเทศ
(๑.๓) สง เสริม ใหการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศอยูบ นพื้น ฐานของ
การบริหารจัดการที่ดี ความรับผิดชอบตอสังคม และสอดคลองกับมาตรฐานและคานิยมสากล
(๒) ดานเศรษฐกิจชุมชน
สงเสริมการผลิตภาคชนบทและสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจชุม ชน โดยสงเสริม
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในชุมชน การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกั บภูมิปญญาทองถิ่น ระบบการผลิต
สงเสริมดานการตลาด
(๓) ดานการเกษตร
(๓.๑) สงเสริมการเพิ่มผลผลิตตอไรทางการเกษตร และการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิต
ทางการเกษตร ดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ควบคูไปกับภูมิปญญาทองถิ่น
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(๓.๒) สงเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองและอยางยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม
และเกษตรอินทรีย
(๓.๓) สงเสริมและสนับสนุนใหมีผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ เพื่อให
ประเทศไทยเปนคลังอาหารโลก
(๓.๔) แกปญหาน้ําทวมและภัยแลงอยางเปนระบบ จัดใหมีแหลงน้ําเขาถึงพื้นที่การเกษตร
อยางทั่วถึง สามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งป
๓. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
มุงมั่นในการเสริมสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณภาพ เขมแข็ง มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
ครอบครัว เปน สุข สง เสริม คุณธรรมและจริยธรรมภายใตห ลักคําสอนของพุทธศาสนา และสง เสริม
วัฒนธรรม เอกลักษณความเปนไทย โดยมีแนวนโยบายดังนี้
(๑) ดานการศึกษา
(๑.๑) มุ ง ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ป ระชาชนไทยทุ ก คนสามารถเข า ถึ ง การศึ ก ษา
ในทุกระดับและเขาถึงแหลงขอมูลความรูที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง โดยคํานึงศักยภาพและความสามารถ
ในการเรียนรูเปนหลัก
(๑.๒) ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การปฏิ รู ป การศึ ก ษา ระบบการเรี ย นรู โดยยึ ด หลั ก ผู เ รี ย น
เปนศูนยกลาง หลักการเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณจริงและหลักการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้ง
สงเสริมการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา เพื่อใหหลักสูตรการศึกษามีหลากหลาย สอดคลองและตรงกับ
ความตองการในการพัฒนาประเทศในดานตางๆ
(๑.๓) ส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ท ธยาศั ย โดยการเรี ย นรู
ดวยตนเอง มุงเนนหลักสูตรวิชาชีพ ใหสามารถประกอบสัมมาอาชีพได
(๑.๔) ส ง เสริม และสนับ สนุ น ใหป ระชาชนคนไทยทุ ก คนไดเ รี ย นรู ภาษาต า งประเทศ
เพื่อยกระดับความรูพื้นฐานและเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซี่ยน
(๒) สงเสริมความมั่นคงในการดํารงชีวิตหรือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(๒.๑) สงเสริมและสนับสนุนใหคนพิการและผูดอยโอกาสในสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได
ทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู การดํารงชีวิต และดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ รวมทั้งจัดใหมีระบบสังคม
สงเคราะหอยางเหมาะสมสําหรับผูยากไร คนพิการ และผูดอยโอกาสที่ไมมีความสามารถพึ่งพาตนเองได
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(๒.๒) สงเสริมและเผยแพรร ะบบการวางแผนครอบครัว การผดุงครรภ การอนามัย
แมและเด็ก และการเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียนที่มีคุณภาพ ใหประชาชนไดรับรูและสามารถปฏิบัติตาม
ไดอยางทั่วถึง
(๒.๓) สง เสริมการเตรียมความพรอมใหแกบุคคลที่กําลังกาวเขาสูวัยสูง อายุ ทั้ง ดาน
สุขภาพ โภชนาการ และสุขภาพจิต รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดระบบการออมเพื่อวัยเกษียณ และการสราง
หลักประกันในการคุมครองสุข ภาพสําหรับผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมและสนับ สนุนใหมีมาตรการจูงใจ
เพื่อใหครอบครัวสามารถดูแลผูสูงอายุไดอยางมีคุณภาพ
(๒.๔) สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะฝมือแรงงาน เพื่อเปนแรงงานที่มีคุณภาพ
เพิ่มโอกาสการเขาสูต ลาดแรงงาน การจางงาน รวมทั้ง สงเสริม ระบบความปลอดภัยในการทํางาน
ใหไดรับความเปนธรรมในการจางงาน และการคุมครองแรงงานใหไดมาตรฐาน
(๒.๕) สงเสริมหลักประกันแหงความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในเด็กและสตรี
โดยมุง ขจัดขบวนการคามนุษย การเลือกปฏิบัติ อยางไมเปนธรรม รวมทั้งการลวงละเมิดและการใช
ความรุนแรงตอเด็กและสตรีใหหมดสิ้นไป
(๓) ดานการพัฒนาชุมชนและกระบวนการประชาสังคม
(๓.๑) สงเสริมสิทธิของชุมชนในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และสิทธิในการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น
(๓.๒) สงเสริมจัดใหมีรัฐสวัสดิการแกประชาชน การจัดระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการ
ของประชาชนในชุมชน การบริหารจัดการระบบสาธารณูปการในชุมชนทองถิ่น และการบริหารจัดการ
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนทองถิ่น
(๓.๓) สงเสริมและสนับสนุนบทบาทของผูนําชุมชนและปราชญชาวบานชุมชนในดาน
การเมือง การปกครอง และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๓.๔) สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชนในชุมชนทองถิ่นในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาชุมชนทองถิ่น
(๓.๕) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององคกรพัฒนาเอกชนที่มีเปาหมายและผลงาน
ที่ชัดเจนในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น
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(๔) นโยบายดานวัฒนธรรม
(๔.๑) สงเสริมสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชน ตลอดจนประเพณี
ทองถิ่นในแตละภูมิภาค
(๔.๒) สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษฟนฟูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี และแหล ง โบราณวั ต ถุ เพื่ อ ความเป น เอกลั ก ษณ แ ละความภาคภู มิ ใ จในความเป น ไทย
เปนแหลงสืบคนและศึกษาเรียนรูทางดานวัฒนธรรมสําหรับคนรุนหลัง และเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกัน
สําหรับสังคมไทย
(๔.๓) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให นํ า วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของท อ งถิ่ น ของชาติ ม าใช
เพื่อประโยชนการศึกษา และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน
๔. นโยบายดานการตางประเทศ
มุง สง เสริม สัม พัน ธไมตรีแ ละความรว มมื อกั บ นานาประเทศ โดยเฉพาะความสัม พัน ธอั น ดี
กับ ประเทศเพื่อนบา น และผลักดัน การปฏิบัติต ามพัน ธกรณี ร ะหวางประเทศ เพื่อเพิ่ม บทบาทของ
ประเทศไทยบนเวทีระหวางประเทศ การรักษาไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติ รวมทั้งการแสวงหา
และปกปองผลประโยชนของประเทศและของประชาชนไทยในตางแดน โดยมีแนวนโยบายดังนี้
(๑) สงเสริมการดําเนินนโยบายการตางประเทศ ประกอบกับการทูตดานตาง ๆ เพื่อฟนฟู
สรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ รวมทั้งแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศในทุกดาน
(๒) ผลั ก ดั น ให เ กิ ด การบู ร ณาการทางด า นนโยบายและการดํ า เนิ น งานของส ว นราชการ
ในตางประเทศ เพื่อความเปนเอกภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินนโยบายการตางประเทศ
(๓) สงเสริม แสวงหา รักษา และคุมครองสิทธิโอกาสและผลประโยชนของประเทศ รวมทั้ง
ของภาคเอกชนและประชาชนคนไทยในตางประเทศ
๕. นโยบายดานพลังงาน
สงเสริมและผลักดันใหเกิดการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะสงเสริม
การพัฒนาแหลงพลังงานรูปแบบใหม พลังงานทดแทน และพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมี
แนวนโยบายดังนี้
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(๑) สงเสริมการใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งกาชธรรมชาติ พลังงานชีวภาพ และ
พลัง งานชีวมวล ที่สามารถผลิต ไดเองภายในประเทศ เพื่อใหเกิด การพึ่ง พาตนเองทางดานพลัง งาน
ภายในประเทศ โดยไมกระทบตอความมั่นคงทางดานอาหารและสิ่งแวดลอม
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทางเลือกภายในประเทศ และการสรางความมั่นคง
ในการเขาถึงแหลงพลังงานในตางประเทศ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางดานพลังงานใหมากยิ่งขึ้น
(๓) สง เสริมและพัฒ นากลไกและมาตรการเพื่อใชในการกํากับ ควบคุม และจูงใจใหเกิด
การใชพลังงานอยางประหยัด เหมาะสม สะอาด และปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖. นโยบายดานการวิจัยและพัฒนา
สงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสงเสริมใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู และสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานแหงองคความรูของตน โดยมีแนวนโยบายดังนี้
(๑) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่สามารถนําไปพัฒนาในเชิงพาณิชย ทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน
(๒) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนากับนานาประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการนําผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเขามาถายทอดองคความรูทั้งในภาควิชาการ ภาครัฐ
และภาคเอกชน
(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดนักประดิษฐรุนเยาว และการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนาแกเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
(๔) สนับสนุนใหมีการลงทุนวิจัยและพัฒนารว มกัน ระหวางภาครัฐ กับ ภาคเอกชน เพื่อนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับการพัฒนาภาคการผลิตภายในประเทศ
(๕) สงเสริมและผลักดันระบบการทดสอบและรับรองมาตรฐานสินคาหรือผลิตภัณฑ ที่เปน
นวัตกรรม รวมทั้งสงเสริมการจดทะเบียนสิทธิในทรัพยสินทางปญญารูปแบบตางๆ เพื่อประโยชนในการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาของคนไทย
๗. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ป ระชาชนและชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู และ
ใช ป ระโยชน ใ นทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม และความหลากหลายทางทรั พ ยากรธรรมชาติ
อยางสมดุลและเหมาะสม
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(๒) มุงเนนใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญ และคุณคาของระบบนิเวศน
รวมทั้งทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
(๓) เรงรัดและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการควบคุม ปองกัน และกําจัดมลภาวะ
ที่มีผลกระทบตอสุขอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ขอบังคับพรรคพลังอุดร พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคพลังอุดร พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตงั้ แตวนั ทีน่ ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองนี้ชื่อวา “พรรคพลังอุดร” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “PALANG UDON
PARTY” เรียกโดยยอวา “พ.อ.ด.” หรือ "P.U.D."
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคมีสัญลักษณเปน ทาวเวสสุวรรณโณ ในรูปลักษณของยักษ สีแดง
ยืนถือกระบองยาว สีน้ําตาลเขม ภายในกรอบ ลายกนก ลายไทย สีน้ําตาลเขม อยูทางดานหนาของ
ตัวอักษรหนังสือคําวา “พรรคพลังอุดร” สีน้ําเงิน ทั้งหมดอยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผา พื้นสีขาว
ขอบสีเขียว
ภาพเครื่องหมายพรรค
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ความหมายภาพเครื่องหมายพรรค
สัญลักษณ ทาวเวสสุวรรณโณ พื้นสีแดง ยืนถือกระบองยาว สีน้ําตาลเขม หมายความวา
เปนเทพแหงความมั่งคั่ง ชอบความเปนธรรม มีอิทธิฤทธิ์ แพรไพศาล ในการขับไลสิ่งชั่วรายทั้งหลาย
คอยปกปกษรักษาคนดี และประเทศชาติบานเมืองใหมีความเจริญรุงเรือง
ลายกนก ลายไทย สี น้ําตาลเขม หมายถึง การรวมกัน ของคนหลายเผาพัน ธุ โดยตางมี
เอกลักษณเฉพาะถิ่นและคงความเปนไทยไวอยางงดงาม และยั่งยืน
คําวา “พลังอุดร” มีความหมายวา เปนพรรคที่มีพลังเหนือพลังทั้งปวง คือพลังของประชาชน
ที่รวมตัวทางการเมืองอยางสรางสรรค สันติ ดวยความสมัครสมานสามัคคี โดยมีเปาหมายในการพัฒนา
ประเทศชาติบานเมืองใหมีความเจริญรุงเรือง และธํารงไวซึ่ง ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย
กรอบสีเขียว หมายถึงการพัฒนาประเทศชาติมีกรอบเปาหมายที่ชัดเจน กาวไปอยางมั่นคง
บงบอกถึงความอุดมสมบูรณ และมีความสมดุลอยางธรรมชาติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
คําขวัญของพรรควา “เปนความจริง อิงเปนธรรม นําไมตรี ดีทุกฝาย”
ขอ ๕ สํานักงานใหญข องพรรค ตั้งอยูอาคารเลขที่ ๔๙๙/๑๐๔ – ๑๐๖ หมูที่ ๗ ซอย
บานโนนพิบูลย ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย ๔๑๐๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรคพลังอุดรที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา “สาขาพรรคพลังอุดร
ลําดับที่……………. จังหวัด.....................”
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลว ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
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(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรค ใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอม
ดวยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิก
พรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคาน ใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขา แลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้นๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไ มรับ ผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิก พรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถื อ ว าสมบูร ณ เ มื่อ ไดยื่ น ใบลาออกต อ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๙ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ า สมาชิ ก ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่ สัง กั ด พรรค และมติ ดังกลา วตอ งมี คะแนนเสีย งไมนอ ยกวาสามในสี่ ข อง
จํานวนกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐ ธรรมนูญ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ คัด คานวา
มติดัง กลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตางๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
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(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และ
อุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ เพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบั ติต ามกฎระเบีย บขอบั ง คับ ของพรรคอยางเครงครัด ใหก ารสนั บ สนุ น
นโยบายและมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาว
ไปสูการมีบทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครั ว และจั ด กิ จ กรรมที่ เ ป น ประโยชน เ พื่ อ สมานสามั ค คี ร ะหว า งมวลสมาชิ ก
ทั่วประเทศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๙ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

(๓) พรรคจะใหสวัสดิการ คุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพ
ใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม ความรู ค วามเข า ใจทางการเมื อ งแก ส มาชิ ก และประชาชน
โดยทั่ ว ไป อั น จะส ง ผลให ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาอาชีพ เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมเพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน การรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหค วามรูเกี่ยวกับ สิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝง สิทธิ
ทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสง เสริม ใหมีก ารรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตล ะสาขาอาชีพ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนิน กิจกรรมทางการเมือง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
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หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนด
วินัยดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับ
ตองยึดมั่น ในอุด มการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการ
บริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปด
ความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมืองดังตอไปนี้
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(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และ
ใหความรูความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่ง เปน คณะกรรมการบริห ารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
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(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ใน (๑) ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวม
ประชุมรับรองไมนอยกวาสิบคน
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๒) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตางๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรอง และผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนง ที่วาง ซึ่ง ตองกระทําภายในเกาสิบ วัน นับ แตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงตําแหนง
กรรมการบริหารพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของกรรมการบริหารพรรคที่กําหนด
ตามขอ ๒๐ (๑)
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
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ทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหัวหนาพรรคจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริห ารพรรคพน จากตําแหนง ทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัว หนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตัง้ หนวยงานตางๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย
พรรคและขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกิน
วงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงิน เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ของผูสมัครรับเลือกตั้ง ของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชี
รายชื่อแตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัด สรรตาม (ก) และ (ข) ใหเปน ไปตามมติของที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
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(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตางๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตางๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตางๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํ า นวยการต า งๆ และกระทํ า การหรื อ สั่ ง การใดๆ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งาน
ของพรรคเปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตางๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตางๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้ง และถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตางๆ ของพรรค และ
คณะทํางานเฉพาะกิจ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตางๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เป น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค และเป น ผูเ รี ยกประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
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(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของพรรคได โดยความเห็น ชอบของกรรมการบริห ารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัว หนา พรรค มีอํ านาจหน าที่ ความรั บ ผิด ชอบตามที่หั ว หน าพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริห ารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัว หนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรว ม
คณะกรรมการบริ ห ารพรรค คณะที่ ป รึ ก ษาพรรค และสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มี อํานาจหน าที่รั บ ผิด ชอบตามที่เ ลขาธิการพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีห นาที่ในการควบคุม รายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน
หนี้สิน และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพน
จากตําแหนงของสมาชิก
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(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตางๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่นๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจ ารณาสง ผูสมั ครรับ เลือกตั้ ง เปน สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรทั้ ง แบบแบงเขต
เลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ งพิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต อ คณะกรรมการ บริ ห าร
พรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติค ณะกรรมการบริห ารพรรคการเมื องที่ ให สงผู ใดเปน ผู สมัค รรับ เลื อกตั้ งเป น สมาชิก สภา
ผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้นๆ
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ขอ ๒๙ การจัดตั้งสาขาพรรค ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ให ส มาชิ ก ผู ริ เริ่ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรครวบรวมสมาชิ ก ของพรรคซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้นๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนโดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้นๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอ
จัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้นเพื่อดําเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปน ครั้ง แรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดป ระชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลว ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุม
เพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้นๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๑ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่ง มีภูมิลําเนาตาม
หลักฐานทะเบี ยนราษฎรในจั ง หวั ด นั้น ๆ จํ านวนไม นอยกวาแปดคน โดยที่ป ระชุมใหญส าขาพรรค
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่นๆ
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ขอ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๓ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรค ให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ และ
ใหลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตาม
ขอ ๓๑
(๒) เลือ กประธานสาขาพรรคเปน ลํ าดับ แรกแล ว เลื อกรองประธานหนึ่ งคนและ
กรรมการสาขาพรรคอื่นๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมี
ผูรับรองไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๔ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการ บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่ อบุ ค คลที่ จ ะเข าสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เปน สมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่นๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้นๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
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ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรบั ผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่ค ณะกรรมการสาขาพรรคจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ขอให มี ก ารทบทวนมติ ใ นกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น แต ทั้ ง นี้
ตองไมเกินสามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธาน
สาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ป ระชุม คณะกรรมการสาขาพรรคและที่ป ระชุม ใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
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(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตางๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๗ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจาตําแหนงตามขอ ๓๖
(๓) ลาออก โดยใหยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๙ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

ขอ ๓๘ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได ใหมอบหมายให
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๙ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๐ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูหรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง มีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๙ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

ขอ ๔๓ ในการประชุม ใหญต องมีสมาชิ กตามขอ ๔๒ มาประชุม ไม นอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถื อเสีย งขางมากของสมาชิ กที่มาประชุม ในกรณีที่มี เสียงเทากัน ใหป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๔ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหร องหัวหนาพรรคลําดับตน ทําหนาที่แ ทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับ ตน ไมม าใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหร องเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๕ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้ง หัว หนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดํ าเนิน การสํ าหรับ ปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสง เสริ ม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๕ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๙ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

ขอ ๔๖ คําบอกกลาวเรียกประชุม ใหญทุกคราว ใหหัว หนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๗ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้ง หมด รว มกันขอใหเปด ประชุมเปน พิเศษ ในการขอใหมีป ระชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๘ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๙ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๐ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๙ ง

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

ขอ ๕๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๒ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๓ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ คํา บอกกล าวเรี ยกประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุก คราว ให ป ระธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุม
พิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๙ ง

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

ขอ ๕๖ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๙ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชี ต าม (๓) และ (๔) ตอ งลงรายการให แ ลว เสร็จ ภายในสิ บ ห าวั น นับ แต วัน สิ้ น เดื อ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๙ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๖๐ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัด
กิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ าก
การบริจาคแกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๑ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๒ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๓ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแก
การลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๔ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๓ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๙ ง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

(๒) แตงตั้ง กรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปน กรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๕ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโ อกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๖ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณี ที่หัว หน าพรรคเห็น วา ควรไดรับ การลงโทษโดยการให พน จากการเป น สมาชิ กพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินจิ ฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๗ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๖ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๙ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๙ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๐ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ตามกฎหมาย
ขอ ๗๑ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๗๒ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังอุดร
คณะกรรมการบริหารพรรคพลังอุดร จํานวน ๑๐ คน ประกอบดวย
๑. นายธนยศ รักกิจศิริ
หัวหนาพรรค
๒. นายปญญา พรหมวิอินทร
รองหัวหนาพรรค
๓. นายชัยพล ศรีทศักดิ์
เลขาธิการพรรค
๔. นายเพียร ชัยทิพย
รองเลขาธิการพรรค
๕. นายสุริยา บุญโต
เหรัญญิกพรรค
๖. นายยอดศักดิ์ ปราบพาล
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นายชนะพล อํานาจเจริญ
โฆษกพรรค
๘. นายประจิม ภาสงค
กรรมการบริหารพรรค
๙. นายวิเชียร สังสอาด
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายนิคม คงวันดี
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

