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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังงานไทย
ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับจดแจ้ง
การจัด ตั้ง พรรคการเมือง ชื่อ พรรคพลังงานไทย ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบั ญ ญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓/๒๕๕๖ ตั้งแต่
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง
และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคพลังงานไทย ดังนี้
นโยบายพรรคพลังงานไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
นโยบายและวิสัยทัศน์
พรรคพลังงานไทย
THAI ENERGY PARTY (TE.)
ชื่อย่อภาษาไทย
“พพท.”
สโลแกน
“ทวงคืนพลังงานไทยให้ไทยทุกคน ที่ใดไม่เป็นธรรม ที่นั่นต้องเป็นธรรม"
วิสัยทัศน์
“ราคาพลังงานถูก ลูกหลานจบตรี มีที่ทํากิน หนี้สินหมดไป ทั่วไทยเป็นธรรม
นโยบายพรรค และพันธกิจ
นําทรัพยากรแผ่นดินที่เป็นทรัพย์สมบัติของคนไทยทุกคนมาจัดสรรอย่างเป็นธรรมเพื่อคนไทยทุกคน
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพคนไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรักชาติ เสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
มีเมตตาธรรมไม่เบียดเบียนกัน และร่วมกันดูแ ลทรัพยากร ของประเทศทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรมนุษย์ ดูแลสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา ขจัดหนี้สิน สร้างความยุติธรรมและปลอดภัยในสังคม
และร่วมกันพัฒนาระบบประชาธิปไตย ให้เป็นการปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
เครื่องหมายประจําพรรค

ความหมายของเครื่องหมายเปลวเพลิงมีดังนี้
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“สีแดง”
คือ ความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ
“สีเหลือง” คือ ความฉลาด ผู้นํา ความมั่งคั่ง ความเมตตา
“สีฟ้า”
คือ ความเปลี่ยนแปลง โชคดี ปัญญา ความร่วมมือกัน เป็นอิสระ
รูปคล้ายเปลวไฟเพลิง หมายถึง ทรัพยากรพลัง งานของประเทศไทย ที่เป็น สายเลือดและ
สมบัติ ของคนไทยทุกคน
คนจับมือเป็นวงกลมรอบเปลวเพลิง หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติ ร่วมปกป้อง
ดูแล และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเสมอภาคเป็นธรรม ไม่เลือกสีเลือกกลุ่ม
คําขวัญและสโลแกนของพรรค “ทวงคืน พลังงานไทยให้ไทยทุกคน ที่ใดไม่เป็นธรรม ที่นั่น
ต้องเป็นธรรม" และ “ราคาพลังงานถูก ลูกหลานจบตรี มีที่ทํากิน หนี้สินหมดไป ทั่วไทยเป็นธรรม"
นโยบายแบ่งเป็น ๖ ด้าน
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ด้านพลังงาน
๑.๑.๑ แก้ ไขกฎหมาย ไม่เ ป็ น ธรรม ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บพลั งงาน และผลประโยชน์
ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น แก้ไขสัญ ญาสัมปทานของแหล่งพลังงานไทยทุกแหล่ง ให้รัฐบาลได้รับ
สัดส่วนมากกว่าผู้รับสัมปทาน โดยถือว่าสัญญาที่เคยทําไว้กับรัฐบาลเก่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพราะ
การให้ผลประโยชน์ เมื่อเปรียบเทียบกั บประเทศอื่น ๆ ที่ได้รั บค่าสัมปทานน้ํามันไทยเสี ยเปรี ยบ ขัดต่ อ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศในเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั้น ๆ
๑.๑.๒ ให้ ป ระชาชนเข้ า ร่ ว มตรวจสอบปริ ม าณ การขุ ด เจาะน้ํ า มั น ดิ บ และก๊ า ซ
ธรรมชาติ มีส่ว นร่ว มในการบริหารจัด การ และการได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพ ยากรของประเทศ
อย่างเป็นธรรม
๑.๑.๓ กําหนดเพิ่มภาษีส่งออกน้ํามันดิบ เพื่อให้ประเทศได้ประโยชน์มากขึ้น
๑.๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนพลังงานทดแทน ประชาชนผลิตก๊าซธรรมชาติใช้เองได้และ
รถยนต์ไฟฟ้า ต้องเป็นวาระแห่งชาติ
๑.๑.๕ ประชาชนได้ใช้พลังงานราคาถูก
๑.๒ แก้ไขปัญหาหนี้สิน ตั้งกองทุนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ แก้ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
ผู้ใช้แรงงาน ครู ตํารวจ ทหาร
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๑.๓ ตั้งกองทุนให้กู้ดอกเบี้ยต่ํา เพื่อการประกอบธุรกิจ
๑.๔ ด้านเกษตร และที่ทํากินของเกษตรกร
- ยกระดับอุต สาหกรรมการเกษตรของประเทศทั้งมูล ค่า และคุณ ภาพ ปริมาณ
สนับสนุนและส่งเสริมสินค้า OTOP
- พัฒนาการขนส่งทางอากาศที่ไม่ผูกขาด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งออกสินค้าเกษตร
- พัฒนาระบบชลประทานให้เพียงพอต่อการเกษตรและป้องกันน้ําท่วม
- มอบที่ทํากินในครอบครัวที่ไม่มีอาชีพครอบครัวละ ๑๐ ไร่ ห้ามซื้อขาย
๑.๕ ด้านการค้าต่างประเทศ สนับสนุนการส่งออก และการท่องเที่ยวไทย
๒. ด้านสังคม สาธารณสุข และการศึกษา
๒.๑ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปคนไทย ปฏิรูปประชาชนเป็นวาระแห่งชาติส่งเสริมการศึกษาไทย
คู่คุณธรรม และจริยธรรม มีศักยภาพ และคุณภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดย
๒.๑.๑ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพมนุ ษ ยแห่ ง ชาติ เพื่ อ ปฏิ รู ป คนไทย
ให้เป็น คนดี มีศีลธรรม มีทักษะชีวิต มีจิต อาสา มีศักยภาพ จัด ตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
ภาคประชาชนที่ทําเพื่อเด็กอย่างจริงใจ โดยมีคณะอนุกรรมการปรับลดหลักสูตรการศึกษา วิธีการเรียน
การสอนที่มีกรรมการจากคนนอก และเยาวชน ร่วมปรับลดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๑.๒ จัด ฟรีทีวี สร้างกระแสรักชาติเสีย สละ ติด อาวุธ ทางปัญ ญา ให้ประชาชน
ไม่สร้างความแตกแยก โดยสื่อมวลชนทุกองค์กรร่วมมือกัน
๒.๑.๓ วางระบบให้เด็กไม่ต้องกวดวิชามาก และเรียนอย่างมีความสุขเด็กไทยได้เรียน
ใกล้บ้าน อย่างมีคุณภาพ ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องเเข่งขันกันมาก โดยใช้ระบบเทคโนโลยีช่วยในการ
พัฒนาการศึกษา
๒.๑.๔ แก้ไขโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน มีหลักสูตรแกนกลางและมีหลักสูตร
ให้เลือกเสรี สายอาชีพไม่จําเป็นต้องเรียนวิชาสายสามัญจํานวนมาก สร้างสายวิชาที่มีคุณภาพให้พอเพียง
ต่อตลาดแรงงาน
๒.๑.๕ ส่งเสริมเด็กนักเรียนหนึ่งตําบลหนึ่งนักเรียนทุน
๒.๑.๖ ไม่นํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
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๒.๑.๗ ปรั บ ปรุ ง ระบบการคั ด เลื อ กเข้ า สู่ ร ะดั บ ชั้ น ๆ ต่ า งที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้ เ งิ น มาก
ไม่แข่งขันมาก และนักเรียนทุกคน มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
๒.๑.๘ ปรับกระบวนการประเมินคุณภาพครู และพัฒนาคุณภาพครู โดยใช้เทคโนโลยี
ช่วยสร้างจิตวิญญาณครู
๒.๑.๙ ดูแลสื่อที่มีผลกระทบต่อเยาวชน และขอพื้นที่ดี ๆ ทางสังคมให้เด็กเยาวชน
ลดพื้นที่เสี่ยง ควบคุมสื่อไม่ดี และยาเสพติด
๒.๒ สาธารณสุ ข การรัก ษามี คุ ณ ภาพทั่ ว ถึ ง เป็ น ธรรม สานต่ อ นโยบาย ๓๐ บาท
รักษาทุกโรคเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา
๒.๓ สังคมปลอดภัย ไร้ยาเสพติด ขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปภายในหนึ่งปี
๒.๔ คนพิการและด้อยโอกาส
๒.๔.๑ จัด ตั้ งกองทุน สวัส ดิการคนพิการระดับตํ าบลทั่ว ประเทศ โดยให้ ค นพิ การ
บริหารกันเอง แยกจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเน้นการสร้างอาชีพคนพิการ และ
บริหารโดยคนพิการ
๒.๔.๒ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรหลานคนพิการด้อยโอกาส ครอบครัวคนยากจน
แรงงานค่าแรงต่ํา อย่างเต็มที่
๒.๔.๓ ลดอัตราการเกิดความพิการทุกสาเหตุ
๓. ด้านการเมือง ปฏิรูประบบการเมือง
๓.๑ แยกอํ า นาจบริ หารออกจากนิ ติบั ญ ญัติ เลือ กตั้ ง นายกและคณะรัฐ มนตรีโ ดยตรง
ที่มาองค์กรอิสระต้องให้ผู้แทนศาสนา หรือประชาชนร่วมกันเลือก
๓.๒ ให้คนดีเข้าสู่อํานาจ ปิดกั้นคนโกง โดยตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การเลือกตั้ง
ปรับระบบการลงคะแนนใหม่ ใช้เงินน้อย ๆ ในการเลือกตั้งสนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบ มี พรบ. ศาลเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการโกงคะแนนมีการลงเลขบัตรประชาชนผู้เลือกตั้ง
ในใบลงคะแนนทุกใบกันบัตรผี ใครโกงการเลือกตั้งหรือซื้อสิท ธิ์ขายเสีย ง ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต
รวมถึงเครือญาติที่ปรึกษา
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๓.๓ ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง การรวมตัวของประชาชน รัฐบาลเงา มีกองทุนสนับสนุน
ภาคประชาสังคม และสถานที่ราชการหน่วยงานรัฐ สนับสนุนการพัฒนาการเมือง การสนับสนุนสื่อของ
รัฐต่าง ๆ และงบประมาณแผ่น ดิน ให้ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายสภาพัฒ นาการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ สนับสนุนให้เครือข่ายประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมือง เช่น สภาประชาชน ทั่วประเทศ
๓.๔ รัฐบาลประกาศให้ทุกหน่ว ยงานรัฐรวมทั้งองค์กรอิสระ และกระบวนการยุติธ รรม
เพิ่มกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ กกต.
ป.ป.ช. และผู้ตรวจการแผ่นดิน กระบวนการยุติธรรม มีธรรมาภิบาลตั้งแต่ระดับบน-ล่างในทุกหน่วยงาน
ของรัฐ ใช้ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในหน่วยงานของรัฐ
๓.๕ สนับสนุนการกระจายอํานาจสู่ภูมิภาค โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
ทั้งงบประมาณ และอํานาจ ลดอํานาจส่วนกลาง เพิ่มอํานาจประชาชน และท้องถิ่น
๓.๖ เร่งออกกฎหมายผลประโยชน์ขัดกันของข้าราชการระดับสูงและนักการเมือง กฎหมาย
ฟอกเงิน
๔. ด้านปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ศาล ตํารวจ เรือนจํา อัยการ กฎหมาย มีคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ มีภาคประชาชนร่วมด้วยมีระบบลูกขุนในการตัดสินยกเลิก
กฎหมายละเมิดสิทธิประชาชน กฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญ ที่มาของตัวแทนองค์กรเหล่านี้ต้องเป็นคนดี
ประวัติทําความดี ไม่มีประวัติเสียหาย มีประชาชนร่วมตรวจสอบ
๕. ด้านปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ โดยใช้นโยบายเข้าใจ เข้าถึงพัฒนา โดยจะพิจารณาการเป็น
เขตปกครองพิเศษเหมือน กทม. เพื่อให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญ หา ๓ จังหวัดชายแดนใต้
เพื่อสร้างความมั่นคงและความสุขของพี่น้องมุสลิม
๖. ด้านสาธารณูปโภค และด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่
- ค่าโดยสารลดราคาลงครึ่งหนึ่ง เด็กนักเรียนและคนชราขึ้นรถเมล์ ที่มีคุณภาพฟรี
- ปรับปรุงเส้นทางเดินรถในเมืองใหญ่มิให้ทับซ้อนกัน ขจัดมาเฟียคุมคิวรถตู้ วินมอเตอร์ไซด์
- สร้างรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมในกรุงเทพและปริมณฑลภายใน ๓ ปี
- สร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อกรุงเทพไปสายเหนือ อิสาน ใต้ ตะวันออก ภายในห้าปี
- สร้างรถไฟฟ้ารางคู่และรถไฟฟ้าด่วนทั่วประเทศ
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- ศึกษาขั้นสุดท้ายโครงการขุดคลองคอดกระ
- สวัสดิการต่าง ๆ เช่น แท็กซี่คันแรก ฟรีดาวน์
ข้อบังคับพรรคพลังงานไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑ ข้อบังคับพรรคนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคพลังงานไทย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ให้ ใ ช้ข้ อ บัง คั บพรรคนี้ ตั้ง แต่วั น ที่น ายทะเบี ย นพรรคการเมือ งรับ จดแจ้ งการจั ด ตั้ ง
พรรคการเมือง เป็นต้นไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรียกว่า “พรรคพลังงานไทย” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
THAI ENERGY PARTY ใช้ชื่อย่อว่าภาษาไทยว่า “พพท.” ใช้ชื่อย่อว่าภาษาอังกฤษว่า “TE.”
ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคพลังงานไทยใช้เครื่องหมาย

(๒) โดยมีความหมายดังนี้
“สีแดง”
คือ ความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ
คือ ความฉลาด ผู้นํา ความมั่งคั่ง ความเมตตา
"สีเหลือง"
“สีฟ้า”
คือ ความเปลี่ยนแปลง โชคดี ปัญญา ความร่วมมือกัน เป็นอิสระ
รูปคล้ายเปลวเพลิง หมายถึง ทรัพยากรพลังงานของประเทศไทยที่เป็นสายเลือดและสมบัติ
ของคนไทยทุกคน
คนจับมือเป็นวงกลมรอบเปลวเพลิง หมายถึง ความเป็น หนึ่งเดียวของคนในชาติ ร่ว ม
ปกป้องดูแล และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ไม่เลือกสีเลือกกลุ่ม
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คําขวัญและสโลแกนของพรรค “ทวงคืน พลังงานไทยให้ไทยทุกคน ที่ใดไม่เป็นธรรม ที่นั่น
ต้องเป็นธรรม” และ “ราคาพลังงานถูก ลูกหลานจบตรี มีที่ทํากิน หนี้สิน หมดไป เป็นไทแก่ตัว
ทุกครอบครัวมีสุข”
ข้อ ๕ สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๑/๒๒ หมู่ ๑ ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
ข้อ ๖ สาขาพรรคพลังงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ที่ใดให้เรียกว่า “สาขาพรรคพลังงานไทย
ลําดับที่ .................... จังหวัด ................................”
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๓) ไม่จํากัดสาขาอาชีพ หรือ ศาสนา
(๔) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) ไม่อยู่ในระหว่างต้องคุมขังอยู่โดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่ เ ป็ น บุ ค คลวิ ก ลจริ ต จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ หรื อ ติ ด ยาเสพติ ด หรื อ
ของมึนเมาอย่างรุนแรง
(๗) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๘) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๙) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๑๐) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(๑๑) มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของการจัดตั้งพรรคและนโยบายของพรรค มีความมุ่งมั่น
ตั้ง ใจที่จ ะสนับ สนุ น การดํา เนิ น กิ จการของพรรค และพร้อ มจะปฏิบั ติต ามพระราชบัญ ญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับพรรคทุกประการ
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ข้อ ๘ การสมัครเป็นสมาชิกพรรคให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคด้วยตนเอง พร้อมด้วย
เอกสารประกอบตามที่น ายทะเบีย นพรรคการเมืองกําหนด และให้คํารับรองว่าตนเองมิได้เป็น สมาชิก
พรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ให้ น ายทะเบี ย นสมาชิ กพรรคเสนอใบสมัค รสมาชิก พรรค ต่ อ คณะกรรมการบริ หารพรรค
พิจารณาพร้อมด้วยคําคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้น
มีสิทธิได้รับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็น สมาชิกพรรค ต้องทําเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย
คําคัดค้านให้ยื่นต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาแล้วแต่กรณี
และให้สงวนคําคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ
ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัด ค้าน
หรือไม่ก็ตามให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือว่าเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง
หรือมีเหตุร้ายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออก
ต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถ้าสมาชิกผู้นั้น ดํารงตําแหน่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย มติของพรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ
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แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ที่พ รรคมีมติคัด ค้านว่ามติ
ดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าว
มิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาล
รัฐธรรมนู ญวินิ จฉั ย แต่ ถ้าศาลรั ฐธรรมนู ญวิ นิ จฉั ยว่ามติ ดั งกล่ าวมี ลั กษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน ที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้รับสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
(ข) เป็น ผู้ ที่พ ร้ อมจะเสีย สละ และพากเพี ย รในการทํางานเพื่อพรรค และ
อุดมการณ์ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
(ค) เป็นผู้มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
(ง) เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง จนได้รับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรคและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรค
ด้วยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
(๒) สนับสนุน สมาชิกพรรคซึ่งพรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง ในทุกระดับ
และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
(๓) ปฏิบั ติต ามกฎระเบีย บข้ อบั งคั บของพรรคอย่างเคร่ง ครั ด ให้ การสนับ สนุ น
นโยบาย และมติของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นิน ทาให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรค
ก้าวไปสู่การมีบทบาททางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามอุดมการณ์
(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิก ให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให้ความสําคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้
ถือว่าสมาชิกพรรคเป็นบุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค
หมวด ๕
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๖ เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจทางการเมื อ งแก่ ส มาชิ ก และประชาชน
โดยทั่วไปอันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามวิถีทาง
ระบบรัฐสภาเป็น ที่ศรัท ธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กําหนดแนวทางการให้ค วามรู้
ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาอาชีพเพื่ออบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา และการศึกษา เพื่อกระตุ้นเตือน ให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
เพื่อสิทธิประโยชน์ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุน การรวมตัว กัน ในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้ความรู้เกี่ย วกับสิทธิการจัดการ การดูแ ลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนการปลูกฝังสิท ธิ
ทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารรวมกลุ่ ม กั น ของสมาชิ ก ในแต่ ล ะสาขาอาชี พ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ ท างการเมืองหรือ การดํ าเนิ น กิจ กรรมทางการเมือ ง
อย่างต่อเนื่อง
(๖) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม หรือเข้าฟังการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมือง อย่างทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ร่ว มกัน
สร้างพรรคการเมือ งให้เป็น พรรคการเมืองที่มีคุณ ภาพเป็น ที่ ศรัท ธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทย
จึงกําหนดวินัยดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับ
ต้อ งยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ์ ข องพรรคและไม่ ฝ่ า ฝื น ต่ อระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ พรรค มติ ข องคณะกรรมการ
บริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง
(๒) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ เพื่อบุคคลอื่น โดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่โจมตี
หรือวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกพรรคด้ว ยกัน หรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บ่อนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ปกปิด
ความผิดและไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ต้อง
รีบแจ้งให้กรรมการบริหารพรรคได้รบั ทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืน
กฎหมายของรัฐหรือกระทําผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผู้ปฏิ บัติง านของพรรคไม่ พึง นําความลับ ของพรรคที่ ได้มี มติไ ว้ไ ปเปิ ด เผยต่ อ
บุคคลอื่นแม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกต้องปฎิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้
ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําให้การเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) สํานึกและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติและดํารงชีพด้วยความมีคุณธรรม และอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๓) ศึกษาและทําความเข้าใจในอุดมการณ์นโยบาย และข้อบังคับพรรค
(๔) มีความกระตือรือร้น ในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบใหญ่ด้วยการเสียสละและ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรรคให้แก่ผู้อื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๑๙ ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเป็น คณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเป็น องค์กรหลักในการ
บริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ข้อ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่พรรคตามลําดับ
โดยวิธีลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๙
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบตามจํานวนที่กําหนด
ใน (๑) ซึ่งในการเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่ง ต้องมีผู้เข้าร่วม
ประชุมรับรองไม่น้อยกว่าสิบคน
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๒) พึงคํานึงถึงการให้มีผู้แทนจาก
ภาคต่าง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้แต่
ผู้เสนอชื่อกับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๑ ให้ค ณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับเลือกตั้ ง
ให้ดํารงตําแหน่งอีกได้
ข้อ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อทางราชการ
(๖) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๖๑
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เมื่อตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ให้หัว หน้าพรรคแต่งตั้ง กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทําหน้าที่แทน จนกว่าจะมี
การเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งต้องกระทําภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคจาก นายทะเบียนพรรคการเมือง
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
(๒) หัวหน้าพรรคพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการบริหารพรรคที่กําหนด
ตามข้อ ๒๐ (๑)
เมื่อตําแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลงตาม (๒) ให้รองหัวหน้าพรรคตามลําดับทําหน้าที่
แทนหัวหน้าพรรค ถ้าไม่มีรองหัวหน้าพรรคให้กรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่เลือกกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค โดยให้มี อํานาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเปลี่ย นแปลงตําแหน่งหัว หน้าพรรคจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะยกเว้นตาม (๒) ให้หัวหน้าพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ่ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ข้อ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) ดําเนิน กิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติข อง
ที่ประชุมใหญ่พรรค
(๒) ออกกฎระเบี ย บและจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไป
ตามนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
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(๓) ควบคุมไม่ให้พรรคการเมือง และผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
ใช้เกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงิน เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับการเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรแบบบัญชีร ายชื่อ
ให้จัดสรรเป็นจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญ ชี
รายชื่อแต่ละบัญชีที่ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
(ค) ค่าใช้จ่ายที่ จัด สรรตาม (๑) และ (๒) ให้เป็น ไปตามมติข องที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของพรรค
คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของ
พรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติการจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการ กํากับและสั่งการใด ๆ เพื่อให้การบริหารกิจการของพรรคเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๙) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๐) จัด หาทุนและดูแลทรัพ ย์สิน ต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงิน และทรัพ ย์สิ น
หรือผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาบทลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติง านของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรคและ
คณะทํางานเฉพาะกิจ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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(๑๓) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน
ของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหน้าที่อื่น ที่กําหนดไว้ในข้อบัง คับหรือที่ค ณะกรรมการบริหารพรรค
เห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของพรรค
ข้อ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(ก) เป็ น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและเป็ น ผู้ เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เป็น ผู้เ รีย กประชุมใหญ่ข องพรรคตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็ น ผู้ เ รี ย กประชุ ม ร่ ว มระหว่ างคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรของพรรคและเป็นประธานของที่ประชุมตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมืองให้มีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคได้โ ดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน้ า พรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน้ า พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัว หน้าพรรคหรือรองหัว หน้าพรรคในกิจการที่
หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
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(ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารพรรค ที่ประชุมร่ว ม
คณะกรรมการบริห ารพรรค คณะที่ ป รึ กษาพรรค และสมาชิ กสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิก ารพรรค มี อํานาจหน้า ที่รับ ผิด ชอบตามที่ เลขาธิก ารพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรค มอบหมาย
(๕) เหรัญ ญิกพรรค มีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญ ชีทรัพ ย์สิน
หนี้สินและงบการเงิน ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพ้น
จากตําแหน่งของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหน้าที่ตามที่หัว หน้าพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้ารับสมัครการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๖ การพิ จารณาส่งผู้ สมัครรับเลื อกตั้ง เป็น สมาชิ กสภาผู้แ ทนราษฎรทั้งแบบแบ่ งเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการคัดเลือก ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
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(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ ส่ ง ให้ผู้ ใ ดเป็ น ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๒๗ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
ข้อ ๒๘ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงค์ของสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๒๙ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ ส มาชิก ผู้ ริ เ ริ่ม จั ด ตั้ งสาขาพรรครวบรวมสมาชิ ก ของพรรคซึ่ ง มี ภูมิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้
(๒) ให้ผู้แ ทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคในจังหวัด นั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานง
เพื่ อขอจัด ตั้ งสาขาพรรคต่ อ สํา นั กงานใหญ่ พ รรคเพื่ อให้ คณะกรรมการบริห ารพรรคพิจ ารณาอนุ มั ติ
โดยจัดส่งบัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปด้วย
ข้อ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ให้มีหนังสือ
แจ้งต่อตัว แทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนิน การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคเป็ น ครั้ง แรกภายในหกสิบ วั น และเมื่ อ สาขาพรรคได้ ป ระชุม สมาชิ กพรรคเพื่อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคแล้วให้แจ้งสํานักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
การประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าวต้องมีสมาชิกพรรคซึ่งมี
ภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เข้าประชุม ไม่น้อยกว่า ห้าสิบคน
ข้อ ๓๑ ให้ มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ งจากสมาชิ ก ซึ่ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
เป็นผู้ดําเนินการซึ่งประกอบด้วย

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ข้อ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๓๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคและ
ให้ลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรคกํ า หนดจํ า นวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามข้อ ๓๑
(๒) เลื อกประธานสาขาพรรคเป็น ลํา ดับ แรกแล้ว เลื อ กรองประธานหนึ่ ง คนและ
กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบ ตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น คณะกรรมการสาขาพรรคจะต้องมี
ผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๓๔ ให้สาขาพรรคการเมือง มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
(๔) จัด ทํ า บั ญ ชี ร ายรับ รายจ่ า ย และงบการเงิน ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๕) จัด ให้มีการเผยแพร่ความรู้ท างการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่ อ บุค คลที่จ ะเข้ า สมั ค รรับ เลือ กตั้ง เป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ
สภาท้องถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมาย ในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในสี่สิบห้าวันนับแต่สิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรคและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรีย กประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเป็นประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
สามวัน ซึ่งหากพ้นกําหนดดังกล่าวให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ งให้ มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํา นวนคณะกรรมการสาขาพรรคเท่า ที่ มี อ ยู่ ใ นขณะนั้ น และให้ถื อ ว่ า การดํา เนิ น การนั้น เป็ น มติ ข อง
สาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไม่อาจปฎิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งรองลงมา
ลําดับต้นทําหน้าที่แทน

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) ผู้ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ่
สาขาพรรค
(ค) เป็น เลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่
สาขาพรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญ ญิก สาขาพรรค มีอํา นาจหน้า ที่ใ นการควบคุม รายรับ -รายจ่า ย
บัญ ชีท รัพ ย์สิน หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบีย นสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิด ชอบทะเบีย นสมาชิ ก
สาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสั ม พั น ธ์ ง านของสาขาพรรคตามที่ ค ณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ข้อ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) กรรมการสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่งหรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรค
มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อดําเนิน การเลือกตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรคชุด ใหม่ภายใน
สี่สิบห้าวัน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการ
สาขาพรรค ที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า นายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่
ข้อ ๓๗ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๓๖
(๓) ลาออก
(๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ หรือขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ถ้าตําแหน่งประธานสาขาพรรคว่ างลง ให้ที่ประชุมใหญ่ สาขาพรรคเลือ กตั้งใหม่
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่าง ในกรณีที่ไม่มีประธานสาขาพรรคให้รองประธานสาขาพรรค
ทําหน้าที่แทน ในกรณีที่รองประธานสาขาพรรคไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจทําหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ
สาขาพรรคเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการสาขาพรรคว่างลง ให้ประธานสาขาพรรคโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคแต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทนเป็นการชั่ว คราว
แล้วให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเลือกตั้งใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่าง
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู่ หรือมีแต่ไม่ยินยอมดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคใหม่ คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายให้สมาชิก
สาขาพรรคจํานวนหนึ่งดําเนินการเองก็ได้
ข้อ ๓๘ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่ง คนเป็น ผู้แ ทนสมาชิกของ
สาขานั้น เข้ าร่ ว มประชุ มใหญ่ ข องพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่ สามารถเข้ าร่ ว มประชุ มใหญ่ ไ ด้

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ให้มอบหมายให้รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มาร่ว มประชุมใหญ่
ของพรรคแทนก็ได้
ข้อ ๓๙ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปีและ
รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๔๐ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตราที่ ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมืองไม่ครบตามมาตรา ๒๖
ให้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
ส่วนที่ ๑
การประชุมใหญ่พรรคการเมือง
ข้อ ๔๑ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัด ให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ส่ว นการประชุมใหญ่วิสามัญ อาจมีได้เมื่อสมาชิกพรรคซึ่งเป็น สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกพรรคซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งหมด หรือสมาชิกพรรค
จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสิ บ ของจํ า นวนสมาชิ ก พรรคทั้ ง หมดที่ มี อ ยู่ หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า สองพั น คน
แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง
ข้อ ๔๒ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมี ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผู้แทนสาขาพรรคการเมือง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๔๓ ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกตามข้อ ๔๒ มาประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคนจึงจะ
เป็นองค์ประชุม

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

การลงมติ ใ ห้ ถื อ เสี ย งข้ า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าประชุ ม ในกรณี ที่ มี เ สี ย งเท่ า กั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๔ ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม
ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคลําดับต้นไม่มาให้รองหัวหน้าพรรคลําดับ
ถัด มาทําหน้าที่แ ทน ถ้ารองหัว หน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณีทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๕ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัว หน้าพรรคการเมือง รองหัว หน้าพรรคการเมื อง เลขาธิการ
พรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญ ญิกพรรคการเมือง นายทะเบีย นสมาชิกพรรค
การเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู้ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมื อ ง และคณะกรรมการส่ ง เสริ ม ความเป็ น ประชาธิ ป ไตยของ
พรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) แผนการดํา เนิ น การสํา หรั บปี ต่อ ไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่ งเสริ ม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๕ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๔๖ คําบอกกล่ าวเรีย กประชุมใหญ่ ทุกคราว ให้หัว หน้ าพรรคแจ้ งกําหนดการประชุ ม
ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมด้วย
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๔๗ ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคอย่ า งน้ อ ยสองเดื อ นต่ อ ครั้ ง และ
หัว หน้ า พรรคเป็น ผู้ กํา หนดวัน เวลา และสถานที่ ป ระชุม หรื อเรีย กประชุม เป็ น พิเ ศษอี กก็ ไ ด้ต าม
ความจําเป็นหรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมดร่ว มกัน ขอให้เปิดประชุมเป็น พิเศษ ในการขอให้มีประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือ
ประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๔๘ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ต้องมี กรรมการบริ หารพรรคมาประชุ ม
ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ มี อ ยู่ ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม
ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม
หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ร องหั ว หน้ า พรรคลํ า ดั บ ต้ น เป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม ในคราวนั้ น แทน
โดยมีห นั งสื อ มอบอํ านาจเป็ น ลายลั กษณ์ อัก ษร แต่ถ้ า รองหั ว หน้ า พรรคลํ า ดั บต้ น ไม่ ม าประชุม หรื อ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
ในคราวนั้นแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๙ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเสียงข้างมาก
ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๐ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจําปีข องพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตําแหน่งว่างคณะกรรมการสาขา
พรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควร
ได้รับการพิจารณาให้เป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรคการเมืองทั้ง แบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่ออยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง
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๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๕๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง ต้องประกอบด้วย
(๑) กรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสาขาพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติ ใ ห้ ถื อ เสี ย งข้ า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าร่ ว มประชุ ม กรณี ที่ มี เ สี ย งเท่ า กั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๒ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุม ให้ร องประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แ ทนโดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษร
ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือ ก
กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมและให้เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
ข้อ ๕๓ กิจการดังต่อไปนี้ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น
(๑) กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๔ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกคราวให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกําหนด
การประชุม ให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม และ
ระเบียบวาระการประชุมด้วย
ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๕ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งเดือนต่อครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็นหรือตามคําร้องขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีประชุม
พิเศษจะต้องมีวาระ หรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๕๖ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะเป็นองค์ประชุมโดยให้ประธานสาขาพรรค
เป็นประธานในที่ประชุมหากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ก็ให้รองประธานสาขาพรรค

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง
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๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ทําหน้าที่แ ทนและให้ เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรค
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขานุการพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๘ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพ ย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน อาจคํานวณเป็น เงิน ได้ข องพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีการจัด ตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มี
การทําบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมือง
เพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง
ข้อ ๕๙ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขา พรรคการเมืองประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยครบถ้วน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชีต าม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แ ล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วั น
สิ้นเดือนของเดือน ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายได้ของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง
ข้อ ๖๐ พรรคอาจมีรายได้ดังนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมือง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๓) เงิ น ทรั พ ย์ สิ น และประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป็ น เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ จ าก
การจัดกิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย์ สิ น และประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป็ น เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ จ าก
การบริจาคแก่พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรคการเมือง
ข้อ ๖๑ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสีย ค่าบํารุงพรรคประจําปี ส่ว นอัตราที่จะเก็บเท่าไหร่
และจะเก็บเมื่อใดนั้นให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๖๒ การบริจาคแก่พ รรคการเมืองให้เป็น ไปตามบทบัญญัติข องกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๖๓ การกล่ า วหาสมาชิ ก ของพรรคคนใดว่ า ได้ ก ระทํ า หรื อ ละเว้ น การกระทํ า อั น ควร
แก่การลงโทษต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคมีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ข้อ ๖๔ เมื่ อ ได้ รั บ หนั ง สื อ ตามข้ อ ๖๓ แล้ ว ให้ หั ว หน้ า พรรคมอบอํ า นาจให้ ก รรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล
หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งยกข้อกล่าวหานั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูลให้เสนอข้อกล่าวหานั้น
พร้อมทั้งรายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรคเพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่ ง ตั้ง กรรมการหรื อสมาชิก ไม่เ กิ น กว่ า ห้ าคนเป็ น กรรมการพิ จารณาเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าพรรคก็ได้
ข้อ ๖๕ ในการพิ จ ารณาข้ อกล่า วหาสมาชิก ต้อ งให้ โ อกาสแก่ ผู้ถู ก กล่ าวหาแก้ข้ อ กล่ าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๖๖ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง
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(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นว่าสมาชิกผู้ใดสมควรได้รับการลงโทษโดยการให้พ้นจาก
การเป็น สมาชิกพรรคให้หัว หน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัย สั่งการและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเป็นที่สุด
ข้อ ๖๗ การพ้นจากสมาชิกพรรคซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากทะเบียนตามข้อ ๖๖
วรรคสอง ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นแล้วดําเนินการ
ต่อไปตามขั้นตอน ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคท้าย
หมวด ๑๔
การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายของพรรคและข้อบังคับพรรค
ข้อ ๖๘ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรคจะทําได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๖๙ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุมใหญ่ออกเสีย งลงคะแนนอนุมัติโ ดยคะแนนเสีย งเกิน กว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนสมาชิกที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๗๐ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะช่วยกันดํารงรักษาพรรคให้ดํารงอยู่คู่ปวงชาวไทย
จนสุดความสามารถ เว้นแต่สิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ตามกฎหมาย
ข้อ ๗๑ การเลิกพรรคและสาขาพรรคให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๗๒ ในกรณีที่พ รรคพลัง งานไทยต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ท รัพ ย์สิน ของพรรค
ที่เหลือภายหลังจากการยื่นชําระบัญชีแล้วตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๗๗
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๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังงานไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังงานไทย จํานวน ๙ คน คือ
๑. นายวิวัฒน์ชัย กุลมาตย์
หัวหน้าพรรค
๒. นายณรงค์ บุดดาวงษ์
รองหัวหน้าพรรค
๓. นายภัฐธนพงษ์ เกษมวรรณ
เลขาธิการพรรค
๔. นายธวัชชัย ศรีชัยกูล
รองเลขาธิการพรรค คนที่ ๑
๕. นางสาววรรณฤดี วงษ์ผึ่ง
รองเลขาธิการพรรค คนที่ ๒
๖. นางสมพร ทองตะนุนาม
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นางญาณภา ลอยสุวรรณ
๘. นายพายัพ ยังปักษี
โฆษกพรรค
๙. นายสมมาตร์ พรนที
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

