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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตัง้ พรรคพลังประเทศไทย
ด ว ยนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได รั บ
จดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคพลังประเทศไทย ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๑/๒๕๕๖
ตั้ง แตวัน ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมี ร ายละเอีย ดเกี่ยวกับ นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคั บ
พรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประเทศไทย ดังนี้
นโยบายพรรคพลังประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖
“พรรคพลังประเทศไทย เพื่อคนไทย เพื่อประเทศไทย” มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยการกอตั้งพรรคพลังประเทศไทยขึ้น โดยมีนโยบายดังตอไป
๑. นโยบายพรรคการเมือง
นโยบายทางการเมืองของพรรคพลังประเทศไทยนั้น มุงเนนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ดวยความจงรักภักดี สรางความเขมแข็งแกสถาบันชาติ ทํานุบํารุงเสริมสรางสถาบันศาสนา และรักษาไว
ซึ่ ง การปกครองของระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข การดํ า เนิ น งาน
ทางการเมืองของพรรคจักธํารงไวซึ่งความสมบูรณของบูรณภาพแหงอาณาเขตอันเปนราชอาณาจักรไทย
และความเป น เอกราชทั้ ง หมดของประเทศอธิ ป ไตยแห ง ความเป น ชาติ ไ ทย เพื่ อ ให เ กิ ด ความเจริ ญ
แก ช าติ บ า นเมื อ ง และความสมบู ร ณ พู น สุ ข อั น จะเกิ ด มี เกิ ด เป น แก ป วงชนชาวไทยทุ ก คน
พรรคพลั ง ประเทศไทยจั ก วางรากฐานแห ง ความเป น ประชาธิ ป ไตยให เ กิ ด แก สั ง คมไทย ส ง เสริ ม
ใหประชาชนไดพัฒนาองคความรูในระบอบประชาธิปไตยใหเขาใจในหมูประชาชน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา
ของระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยใหเปนพื้นฐานในการพัฒนาชาติบานเมือง ภายใตการมีสวนรวม
ของประชาชนชาวไทยทุกคน ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนชาวไทยยึดมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย
อันเปนหัวใจสําคัญของการอยูรวมกันในชาติ
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พรรคพลังประเทศไทยมุงเนนการปฏิรูปโครงสรางทางการเมืองไทย ใหเกิดความมั่นคงและ
เสริมสรางความเชื่อมั่นวาสถาบันการเมืองคือสถาบันที่มีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ในการรับใช
พี่น อ งปวงชนชาวไทยในทุ กภาคส ว น ทั้ง นี้ เพื่ อ เสริ ม สร างระบอบประชาธิป ไตยของชาติ ใ หเ ข ม แข็ ง
อยางมีประสิทธิภาพ และกอเกิดประสิทธิผล เสริมสรางความผาสุกแกปวงชนชาวไทยอยางแทจริง โดยมี
จุดยืนอยางหนักแนน มั่นคง และแนวแนในการปฏิรูปกระบวนการใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญ
อั น เป น โครงสร า งหลั ก แห ง ระบอบประชาธิ ป ไตย ที่ ม าจากความต อ งการของประชาชนชาวไทย
ดวยกรรมวิธีบนวิถีแหงความเปนประชาธิปไตย ของความเปนประชาธิปไตยแหงสากลโลก
๒. นโยบายบริหาร
พรรคพลังประเทศไทยมีนโยบายในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการบริหารที่สําคัญคือ
ปรับเปลี่ยนกลไกการทํางานของภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการปรับปรุงวิธีคิดและทัศนคติของ
ผูปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของหลักการการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ
และสาธารณชน
การพัฒนาระบบราชการ เปนนโยบายการบริหารที่มีความสําคัญเรงดวน พรรคมีเจตนารมณ
ที่จะพัฒนาระบบราชการ เพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐจากผูปฏิบัติและควบคุม มาเปน
ผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของภาคเอกชน และภาคประชาชน
อยางแทจริง โดยปรับปรุงการบริหารการจัดการ ไดแกการปฏิบัติหนาที่อยางมีหลักการสมเหตุ สมผล
มีความรับผิดชอบ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได การสรางความโปรงใสเปดเผยของระบบราชการ โดยเฉพาะความสามารถ
ในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ และการบริหารจัดการที่สามารถคาดคะเนผลลัพธที่จะเกิดขึ้น
ไดอยางชัดเจน ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการที่มีลักษณะของการปกครอง มาเปน
การบริ ห ารราชการในเชิ ง ของการพั ฒ นา โดยประสานความร ว มมื อ ของหน ว ยราชการทุ ก หน ว ย
ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทํ า ให ร ะบบราชการมี ข นาดเล็ ก ลง
แตมีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น มีโ ครงสรางที่กระชับเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน
สามารถตอบสนองตอการพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมของประเทศ โดยใหมี ความสั ม พัน ธใ กลชิด กั บ
ประชาชนมากขึ้น มีความรวดเร็วตอการตอบสนองความตองการของประชาชนยิ่งขึ้น มีคุณภาพของ
งานบริการในระดับ มาตรฐานสากล มีการสรางนวัต กรรมการทํ างานอยางประหยัด มีป ระสิท ธิภาพ
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สามารถวัดความพึงพอใจของประชาชนได เนนการพัฒนาทั้งคนและระบบ โดยใหงานบริการสาธารณะ
สิ้นสุดที่ระดับชุมชนใหมากที่สุด
พรรคมุง ใหขาราชการมีทัศนคติ ที่เอื้อตองานบริการประชาชน ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
ไมยึดถือกฎระเบียบจนสรางความเดือดรอนแกประชาชน มีความหวงแหนทรัพยสินสาธารณะ มีความ
ซื่อสัตยขยันอดทน มีขวัญกําลังใจ และมีภาวะผูนําในดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลอดทั้งการริเริ่ม
ระบบราชการที่เ น น การจัด จ า ง โดยการทํ า สัญ ญาที่ ส ามารถประเมิ น ผลงานได ด ว ยระบบคุ ณธรรม
และใหห ลั กประกัน ความมั่น คงบนพื้น ฐานของความรูความสามารถและผลงานสาธารณะ นโยบาย
การกระจายอํานาจการบริห าร พรรคจะสง เสริม การกระจายอํา นาจจากสว นกลางไปสู สว นทองถิ่ น
โดยจะตองใหความสําคัญกับการจัดเก็บรายไดของทองถิ่น ตองมีการกระจายอํานาจทางการคลังใหกับ
ท อ งถิ่ น ให ส ามารถจั ด การบริ ห ารงบประมาณของตนเองได อ ย า งอิ ส ระมากขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น
ก็จะเสริมสรางและพัฒ นาศักยภาพของการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับ ภารกิจของ
แตละทอ งถิ่น รวมถึง การมี อิส ระในการจัด การดานงบประมาณของทองถิ่น การแสวงหารายไดแ ละ
การจัดการทรัพยสินของทองถิ่น
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
พรรคพลังประเทศไทยมีนโยบายขจัดความยากจนของประชาชนสวนใหญของประเทศ ทั้งนี้
เพื่อใหประชาชนมีความกินดี อยูดี มีโอกาสที่จะมีงานทํา มีรายไดเหมาะสมกับการดํารงชีพ อีกทั้งยังมี
ความเปนอยูเปนที่ยกยองนับถือในเวทีโลก พรรคจึงตองเรงพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ เพื่อใหประชาชน
มีรายไดเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งตองพัฒนาศักยภาพของภาคการผลิตและทรัพยากรมนุษย เพื่อใหสามารถ
แขงขันบนเวทีโลกได ทั้งนี้เพื่อสรางความสมดุลและความมั่นคงของเศรษฐกิจไทย ลดความเสี่ยงตอ
ความออนไหวและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เพื่อสรางความมั่นคงและความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจไทย
พรรคมีนโยบายในการบริหารจัดการใหเกิดสมดุลของเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค เพื่อใหเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งนี้เพราะพรรคมีความเชื่อวานโยบายมหภาคนั้นเปรียบประดุจหางเสือเรือ
ที่ จ ะควบคุ ม ทิ ศ ทางรั ฐ นาวาให แ ล น สู เ ป า หมาย ในขณะเดี ย วกั น นโยบายจุ ล ภาคนั้ น เปรี ย บประดุ จ
เครื่องยนต ในการขับเคลื่อนรัฐนาวาใหแลนไปขางหนา
การบริหารเศรษฐกิจระดับมหภาค พรรคจะใหความสําคัญตอนโยบายการเงินการคลังโดยกําหนด
เปาหมายดัชนีมหภาคตาง ๆ ใหสงผลตอเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องอัตราดอกเบี้ย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๐ ง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน ในขณะเดียวกันพรรคจะรักษาไวซึ่งวินัยการเงินการคลัง ทั้งในเรื่อง
หนี้สาธารณะ บริหารจัดการดัชนีเศรษฐกิจสําคัญ ๆ เชน ดุลการคา ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชําระเงิน
และดุลงบประมาณ ผลักดันมาตรการการเงินการคลัง เพื่อสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ การออม
ในประเทศ มาตรการการคลั ง เพื่ อ การกระตุ น เศรษฐกิ จ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาตลาดทุ น เพื่ อ สร า ง
ความคลองตัวในการหาแหลงเงินทุน ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
เพื่อสรางเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร
การบริหารเศรษฐกิจระดับจุลภาค พรรคมีนโยบายใหความสําคัญตอการพัฒนาความสามารถ
ในการแขงขันภาคเศรษฐกิจที่ไทยไดเปรียบเชิงการแขงขันอยูแลว เชน การเกษตร ไมวาจะเปนพัฒนา
หรือการสรางมูล คาเพิ่ม อุต สาหกรรมการเกษตร การสรางมูลคา เพิ่ม ในผลิต ภัณฑอ าหาร สมุน ไพร
การสรางความมั่น คงดานพลังงานจากผลผลิต การเกษตร พรรคมีน โยบายการพัฒ นาและเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมบริการ เชน อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ศูนยบริการ
ทางการแพทยและพยาบาล อุตสาหกรรมบริการดานสุขภาพและสปา
พรรคมี น โยบายสร า งความเขม แข็ ง ให กั บ ธุ ร กิจ ขนาดกลางและขนาดยอ ม โดยเนน ใหเ กิ ด
การสรางมูลคาเพิ่มทั้งในเรื่องรูปแบบที่แปลกทันสมัย การใชความคิดสรางสรรคในการประดิษฐวัสดุ
ที่แ ปลกใหม หรือการใชค วามคิ ด สรางสรรคใ นการประยุก ตวัสดุ หรือ ขบวนการผลิ ต ที่เปน มิต รกั บ
ธรรมชาติ พรรคมี น โยบายที่ จ ะดึ ง ดู ด ภาคอุ ต สาหกรรมหลั ก ๆ หรื อ สํ า คั ญ ๆ ของโลกเข า ลงทุ น
ในประเทศไทย เพื่อการถายทอดเทคโนโลยี และเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นสวนตาง ๆ ที่มีมูลคาสูง
หรือชิ้นสวนที่ตองใชแรงงานฝมือสูง เพื่อเสริมศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในเวทีโลก
พรรคจะใชนโยบายการคลัง ผลักดันใหเกิดกิจกรรมระดับโลกทั้งในเชิงวิชาการ เชิงสรางสรรค ตลอดจน
เชิงสันทนาการในประเทศไทย พรรคจะดําเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อลดตนทุนการทําธุรกิจหรือตนทุน
การขนสงที่เกิดจากน้ํามันเชื้อเพลิง ดวยการเรงรัดการกอสรางโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ โดยเฉพาะระบบราง
พรรคมีนโยบายเปดเสรีภาคบริการอยางคอยเปนคอยไป เพื่อเปดโอกาสใหกลุมธุรกิจภาคบริการของไทย
ปรับตัวใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได นอกจากนั้น พรรคจะสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถ
ของประชาชนไทยเพื่อการติดตอสื่อสารและเจรจาธุรกิจระหวางประเทศ
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พรรคมีนโยบายที่จะใหโอกาสแกประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนขนาดยอม เพื่อลดปญหาเงินกู
นอกระบบ ขยายบทบาทกองทุนหมูบานที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงธุร กิจ ธนาคารประชาชนเพื่อ
การประกอบธุรกิจในระบบแปลงสินทรัพยเปนทุนหรือธุรกิจขนาดยอม
๔. นโยบายพลังงาน
พรรคพลังประเทศไทยไดตระหนักถึงวิกฤตการณน้ํามัน อันเปนภาวการณที่กําลังการผลิต
น้ํามันของโลกเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยูในระดับสูง ซึ่งสะทอนใหเห็นวาโลกเราในเวลานี้
ไมอาจอยูในสถานะที่จะพึ่งพาน้ํามันเปนแหลงใหพลังงานหลักในระยะยาวอีกตอไป ปญหาวิกฤตการณ
น้ํามันที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอประเทศตาง ๆ ที่ตองพึ่งพาพลังงานนําเขารวมถึงประเทศไทย พรรคจึง
เล็งเห็นความจําเปนที่ประเทศไทยควรเตรียมนโยบายการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อเปน
การทดแทนน้ํามัน
ยุทธศาสตรการแกปญหาพลังงานของพรรคพลังประเทศไทย ไดมีการกําหนดเปาหมายหลัก
คือการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเชิงพาณิชยใหเพิ่มมากขึ้น โดยเนนเทคโนโลยีดานการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสงเสริมการใชพลังงานทดแทน พรรคยังเล็งเห็น
การสรางความมั่นคงดานพลังงาน มุงเนนการปรับประเทศไทยใหเปนศูนยกลางพลังงานของภูมิภาค
นอกจากนี้พรรคยังมีนโยบายมุงเนนการเสริมสรางศักยภาพดานองคความรูทางดานเชื้อเพลิงและพัฒนา
เทคโนโลยีเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงาน ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาแหลงพลังงาน
ทางเลือก โดยการสงเสริมความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค พรรคมีแนวทางในการวางโครงสรางระบบ
การบริหารพลังงานรูปแบบใหมเพื่อ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาการบริหาร
ดานคุณภาพ ระบบวางแผนยุทธศาสตร ระบบวิธีปฏิบัติงาน และระบบบริหารบุคคล
๕. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในปจจุบัน ปญหาสิ่งแวดลอมถือเปน ปญหาหลัก ที่สงผลกระทบกับ พี่นองชาวไทยทุกคน
โดยที่ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาเรื้อรัง จากอดีตสูปจจุบันตลอดจนถึงอนาคต สังคมไทยสวนใหญ
ยังมิไดตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดปญหาสิ่งแวดลอมวา แทจริงแลวตนเหตุของปญหาเริ่มจากมนุษย
ทุกคน การแกปญหาสิ่งแวดลอมที่ถูกตองคือการแบงแนวทางในการแกปญหาทั้งระดับตนเหตุและปลายเหตุ
พรรคจะสงเสริมการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
สงเสริมเพิ่มปริมาณพื้นที่ปาไม โดยการจัดการการปลูกปาถาวรอยางเปนระบบ โดยเริ่มตนทําจากภาครัฐ
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และขอความรวมมือจากภาคเอกชน สงเสริมใหการอยูรวมกันของชุมชนและพื้นที่ปาไมเปนไปโดยถูกตอง
มีการดูแ ลจัด การทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด ประโยชนสูง สุด และยั่ง ยืน ประชาสัม พัน ธใหป ระชาชน
มีความรูและความเขาใจอยางถูกตองในปญหาภาวะโลกรอน ผลกระทบ และวิธีการดําเนินการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอน รวมถึงการรวมมือในการดําเนินการกับนานาประเทศเพื่อแกไขภาวะโลกรอน
ปฏิรูปการจัดการปญหาน้ําทวม และภัยแลง ที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกป และตองแกปญหาทุกป
ใหเปนการแกปญหาแบบยั่งยืนและถาวร และปองกันไมใหเกิดปญหาเหลานี้ซ้ําแลวซ้ําอีก โดยสงเสริม
หนวยงานที่บริหารระบบการจัดการทรัพยากรน้ํารับเปนผูดําเนินงาน จัดทําแผนแมบทการฟนฟูทรัพยากรดิน
การอนุรักษทรัพยากรดิน
สง เสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด กาซ NGV ไบโอดีเซล พรอมทั้ง
รณรงคใหลดปริมาณการใชน้ํามัน มีนโยบายในการสงเสริมการปลูกพืชผลการเกษตรในกลุมพลังงาน เชน
มันสําปะหลัง ออย ถั่วเหลือง หรือสบูดํา สงเสริมการพัฒนาการใชพลังงานทางเลือกอยางจริงจังใหเปน
รูปธรรม เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม เปนตน
๖. นโยบายสาธารณสุข
พรรคพลังประเทศไทยมีนโยบายที่ชัดเจน ที่มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ทั้ง 3 ดาน
คือ สุขภาพกาย (Physical Health) สุขภาพจิต (Mental Health) และวุฒิปญญา (Intellectual
Health) โดยจะเรงรัดการใหบริการการแพทยและสาธารณสุข ที่มีมาตรฐานและคุณภาพทั้งในภาครัฐ
และเอกชน สงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ใหมีคุณภาพและพอเพียง
ตอภารกิ จ รวมทั้ง จั ด ให มีการกระจายบุค ลากรที่เ หมาะสม ขยายงานสาธารณสุขมู ลฐานในชนบท
โดยสนั บ สนุ น องค ก รชุ ม ชน สถาบั น ครอบครั ว อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ให มี ค วามรู แ ละบทบาท
ในการสงเสริมเวชศาสตรเชิงปองกันและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ
ขยายผลให ป ระชาชนมี ค วามรู ค วามเข า ใจในพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต อ ง ส ง เสริ ม การดู แ ลสุ ข ภาพ
ของตนเอง รวมทั้งการปองกันโรค ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรง รวมทั้งการควบคุม
ปองกันการแพรระบาดโรคเอดสในกลุมเสี่ยงทุกกลุม ดูแลรักษาและพัฒนาศักยภาพของผูติดเชื้อ ผูปวย
ครอบครัวและชุมชน ใหรูจักการปองกันและแกไขปญหาดวยตนเอง เฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ใหอยูในระดับมาตรฐานความปลอดภัย
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ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนคนไทยมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรงด วยการออกกําลังกาย
อันเปนการลดตนทุนของการแกปญหาสุขภาพในระยะยาวของประเทศ
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ใหทั่วถึงทุกกลุมผูรับบริการและขยายประเภทของ
การเจ็บปวย ตลอดจนสงเสริมการนําเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขที่ทันสมัย และคุมคา
ต อ การให บ ริ ก ารมาใช ใ ห แ พร ห ลาย และให ค วามสํ า คั ญ ต อ การวิ จั ย กั บ การพั ฒ นาของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบรูปแบบและเทคโนโลยีทางการแพทยกับการบริการสาธารณสุขอยางจริงจัง
ทั้ง นี้เพื่อยกระดับ มาตรฐานคุณภาพชีวิต ดานสาธารณสุขของประชาชนชาวไทยใหไ ดม าตรฐานสากล
รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการแพทยแผนไทย และการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการแพทยใหเปน
มาตรฐานและใหไดรับการรับรอง
๗. นโยบายคมนาคม
การคมนาคมเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา หรือ
ทางอากาศ การคมนาคมขนส ง สิ น ค า หรื อ ผู ค น จํ า เป น ที่ จ ะต อ งเข า ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่ ใ นประเทศไทย
และจะตองเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงการพัฒนาการคมนาคมเฉพาะสวนที่จะชวยสงเสริม
ใหระบบเศรษฐกิจ มีความเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว
พรรคจะดําเนินการพัฒนาระบบคมนาคมในทุกทางใหสะดวกและทั่วถึงแกทุกพื้นที่ ปรับปรุง
ระบบคมนาคมเดิ มและสร างระบบคมนาคมใหม เพื่ อให เป น แรงขับ เคลื่ อ นสํ า คัญ ในด า นเศรษฐกิ จ
และพัฒนาประเทศ การดําเนิน นโยบายโครงการระบบขนสง สาธารณะขนาดใหญ และใหสามารถ
เชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานไดเปนการเพิ่มเสนทางการขนสงสินคา และรองรับการทองเที่ยวในอนาคต
ดําเนินนโยบายการจัดสรางรถไฟฟา ใหครบทุกเสนทางครบทั้งระบบโดยเร็วที่สุด การคมนาคม
ขนสงทุกระบบตองเชื่อมถึงกันไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนทางบก น้ํา หรือทางอากาศ พัฒนาสนามบินหลัก
และสนามบินยอยในแตละภูมิภาค ใหสามารถรองรับระบบการคมนาคมขนสง ทั้งสินคาและนักทองเที่ยว
ไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาใหประเทศเปนศูนยกลางในการคมนาคมติดตอของภูมิภาค ตลอดจน
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพการขนสงระหวางภาคสมุทร รวมถึงการพัฒนาระบบลอจิสติกส ใหมีประสิทธิภาพ
และสรางระบบคลังสินคาประเภทตาง ๆ ใหเพิ่มมากขึ้น โดยระบบลอจิสติกสจะถูกปรับโครงสรางทั้งหมด
ใหเปน Multi Model Transportation เชื่อมเปนโครงขาย ไมวาจะเปนคนหรือสินคา
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๘. นโยบายดานแรงงานการสรางงานและสวัสดิการสังคม
พรรคพลังประเทศไทยตระหนักถึงปญหาแรงงานและการวางงานในภาคอุตสาหกรรมแรงงาน
อันเปนปจจัยหลักที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ พรรคมีนโยบายการสรางตําแหนงงาน โดยการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ตลอดจนการสนับสนุนการสงออกใหเปนการขยายฐานผลิต เพื่อให
เกิด ความเจริญเติบโตในธุรกิจและฐานการจางงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ปจจัยเหลานี้เปน แกนในการสรา ง
ความเจริ ญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ และมี บ ทบาทสํา คัญ ในการดึง เงิ น ทุ น จากต างประเทศเขา สูป ระเทศ
ซึ่งจะเปนสวนเสริมสรางสภาพคลองใหกับระบบและเปนกลไกสําคัญในการกระจายการลงทุนและฐานการ
ผลิตออกสูภาคตาง ๆ ของประเทศ เพื่อรองรับการจางงานในแตละทองถิน่ นอกจากนี้พรรคยังมีนโยบาย
เรง สง เสริมการฝกทัก ษะพัฒ นาอาชีพสําหรั บ แรงงาน เพื่ อเพิ่ม ศัก ยภาพของแรงงานใหเปน แรงงาน
ที่มีทักษะ ฝมือ และคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายไดในภาคการจางของแรงงานฝมือ เปนยุทธศาสตรในการเพิ่ม
ศักยภาพของแรงงานภายในประเทศ และพรรคมีนโยบายในการสงเสริมแรงงานที่มีทักษะฝมือเหลานี้
ออกไปสูภาคบริการตาง ๆ ภายนอกประเทศ เพื่อสงเสริมศักยภาพแรงงานไทยสูตลาดแรงงานโลก ทั้งนี้
เพื่อเปนการกระตุนการนําเขาเม็ดเงินจากภายนอกสูภายในประเทศ
พรรคจะผลักดันใหเกิดระบบสวัสดิการสังคม ที่ครอบคลุมและยุติธรรมแกผูที่สงเงินประกันสังคม
ใหแกภาครัฐในทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนเรงรัดกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสวัสดิการสังคม และแนวทาง
ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมประเภทตาง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของสิทธิประโยชนแกผูประกันตน
กับกองทุนประกันสังคมใหเกิดประสิทธิภาพและมีความคลองตัว รวมถึงพรรคมีแนวทางเสริมสรางระบบ
ประกันการวางงาน ใหเกิดประสิทธิภาพ และแกไขกฎหมายดานแรงงานใหเกิดความเปนธรรม
พรรคพลังประเทศไทยมีนโยบายบริหารจัดการแรงงานตางดาว โดยการใชระบบบริหารงาน
ทะเบียนและลดขั้นตอนความยุงยากของการขออนุญาตของแรงงานตางดาว รวมถึงการจัดระเบียบและ
ขอบเขตเศรษฐกิจพิเศษดานแรงงาน ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางความมั่นคงแกแรงงานในทุกประเภท เพื่อใหได
มาตรฐานและคุณภาพความปลอดภัยสูงสุด
ขอบังคับพรรคพลังประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับพรรคพลังประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรค
การเมืองเปนตนไป
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ภายใตขอบังคับนี้คําวา
“พรรค” หมายความวา พรรคพลังประเทศไทย
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกพรรคพลังประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประเทศไทย
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริหารพรรคพลังประเทศไทย
ขอ ๔ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคพลังประเทศไทย ใชอักษรยอวา พล.ปท.
และเขียนเปนภาษาอังกฤษวา PHALANGPRATHEDTHAI PARTY ใชชื่อยอวา PPTT.
ขอ ๕ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคพลังประเทศไทยใชเครื่องหมายดังนี้

(๒) โดยมีความหมายดังนี้พรรคจะดําเนินการพัฒนาระบบคมนาคมในทุกทางใหสะดวกและ
ทั่วถึงแกทุกพื้นที่ ปรับปรุงระบบคมนาคมเดิมและสรางระบบคมนาคมใหม เพื่อใหเปนแรงขับเคลื่อน
สําคัญในดานเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศ การดําเนินนโยบายโครงการระบบขนสงสาธารณะขนาดใหญ
และให สามารถเชื่ อ มต อ กับ ประเทศเพื่ อ นบ า นได เป น การเพิ่ ม เส น ทางการขนส ง สิ น ค า และรองรั บ
การทองเที่ยวในอนาคต
ชื่อพรรคพลังประเทศไทย หมายความวาการรูรักสามัคคีและรวมพลังกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของประชาชนชาวไทยเพื่อพัฒนาประเทศไทย ภาพเครื่องหมายพรรคภายใตรูปอักษรไทย สีน้ําเงิน
สีแ ดง และสีข าว มีองคประกอบของเจตนารมณดังนี้ อักษร พลปท สีน้ําเงิน สีแ ดง และสีข าว
หมายความวาการรูรักสามัคคีและรวมพลังกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยทั้งประเทศ โดยตามรอย
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พระยุค ลบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ที่ทรงมีพระราชประสงคใหคนไทยรูรักสามัคคีแ ละรวมกัน เปน
พลังอันหนึ่งอันเดียวกัน ตัวอักษรไทย “พรรคพลังประเทศไทย” (สีแดง) หมายความวาความเปนชาติ
ที่เปนหนึ่งเดียวอันมีพลัง
ขอ ๖ สํานักงานใหญพรรคพลังประเทศไทย ตั้งอยู ณ เลขที่ ๕๕๕ หมู ๗ ตําบลพิชัย
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รหัสไปรษณีย ๕๒๐๐๐
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิกไดแกบุคคลที่สมัครใจเปนสมาชิกและนายทะเบียนพรรคอนุมัติใหรับเขาเปน
สมาชิกโดยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดหรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) มีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
(๔) มีความศรัทธาในเจตนารมณ อุดมการณและนโยบายพรรค
(๕) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) ไมอยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๗) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๘) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ ผูสมัครเปนสมาชิกตองยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคพรอมหลักฐานดวยตนเอง
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค โดยผูสมัครตองรับรองตนเองวามิไดเปน
สมาชิกของพรรคการเมืองอื่น ขณะยื่น ใบสมัครและปฏิบัติต ามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การสมัครเปนสมาชิกตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๙ ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเปนผูพิจารณาใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
ถาปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคอนุมัติใหเขาเปนสมาชิกเมื่อได
อนุมัติแ ลว รายงานคณะกรรมการบริห ารทราบและจดแจงชื่ อ อาชีพและที่อยูไ วในทะเบียนสมาชิ ก
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พรอมทั้งออกบัตรประจําตัวใหสมาชิกไวเปนหลักฐาน คณะกรรมการบริหารอาจกําหนดใหผูสมัครชําระ
คาธรรมเนียมการสมัครหรือคาบํารุงพรรคตามที่เห็นสมควรใหเงินดังกลาวตกเปนของพรรค
ขอ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแตวันที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคอนุมัติรับเขาเปนสมาชิก
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากการเปนสมาชิกเนื่องจากกระทําการขัดตอวินัย
หรือจรรยาบรรณอยางรายแรง หรือมีเหตุรายอยางอื่น
(๕) กรณีอื่นตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองกําหนดใหสมาชิกภาพ
ในการเปนสมาชิกสิ้นสุดลง
(๖) พรรคเลิกหรือถูกยุบ หรือสิ้นสภาพ
(๗) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
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
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวามติ
ดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาว
มิไ ดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้น สุดลงนับ แตวัน ที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
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ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๑๓ สมาชิกมีสิทธิดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายหรือแสดงความคิดเห็นตอพรรค
(๒) ไดรับการพิจารณาชวยเหลือแกไขความเดือดรอนอันเกิดจากการกระทําที่ไมเปนธรรม
(๓) เขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงตามขอบังคับหรือมติของคณะกรรมการบริหาร
(๔) ไดรับเลือกเปนกรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการหรืออนุกรรมการอื่น ๆ
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ หรือเปนที่ปรึกษาพรรคหรือผูปฏิบัติงานของพรรค
(๕) ไดรับเลือกเปนตัวแทนพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
(๖) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณของ
พรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูมีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคและศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการบริหารพรรค
หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ชําระคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคเวนแตไดรับยกเวนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
บริหารกําหนด
(๓) ปฏิบัติตามขอบังคับและมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๔) สนับสนุนสงเสริมและเผยแพรนโยบายและอุดมการณของพรรคตลอดจนกิจกรรมของพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๐ ง
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ยึดมั่นในระเบียบของพรรค วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
รักษาชื่อเสียงของพรรคโดยไมกระทําการใดๆอันจะนําความเสียหายมาสูพรรค
รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๕ สมาชิกมีหนาที่รักษาวินัยและจรรยาบรรณดังตอไปนี้
(๑) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ปฏิบัติตามนโยบายขอบังคับมติคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) ไมใชความเปนสมาชิกไปแสวงหาประโยชนสวนตนหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดี
(๔) ไมวิพากษวิจารณสมาชิกดวยกันตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย
(๕) ประพฤติตนและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบของกฎหมาย
(๖) ยึดมั่นในเจตนารมณ อุดมการณและแนวนโยบายของพรรค
(๗) ใหขอเท็จจริงที่แจงในการสมัครเขาเปนสมาชิก
(๘) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือไปดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองอื่นในระหวาง
ที่เปนสมาชิก
(๙) ผู ป ฏิ บั ติ ง านของพรรคไม พึ ง นํ า ความลั บ ของพรรคที่ ไ ด มี ม ติ ไ ว ไ ปเป ด เผยต อ บุ ค คลอื่ น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๑๐) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
หมวด ๕
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๖ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๐ ง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมือง และเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิก
พรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๖
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๗ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมือง แกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขตามวิธีทางระบบ
รัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมัน่ ของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไปดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชี พ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสัง คม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
ประชาชน
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปแบบขององคกร ชุมชนทองถิ่นเพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสง เสริมใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือบรรยาย
ทางการเมืองอยางทั่วถึง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๐ ง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งเปน องคกรหลักในการบริหารพรรคมีจํานวน
ไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย หัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น
ขอ ๑๙ การเลื อ กตั้ ง กรรมการบริห ารพรรคให ดํา เนิน การในที่ป ระชุม ใหญ พ รรคโดยการ
ลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๘
(๒) เมื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนดใน (๑)
ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวมประชุมรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๒๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับ
เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๑ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาพรรค
(๒) พิจารณาแกไขขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
(๓) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคและกรณียกเวนคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
(๔) พิจารณาอนุมัติจัดตั้งและเลิกสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๕) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๖) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละ
บัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๐ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(๗) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) เลิกพรรค
(๙) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๑) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๒) พิจารณาลงโทษสมาชิก
(๑๓) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๔) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและใหความ
เห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํา นาจหนา ที่ อื่ น ที่ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ ง ไมขั ด ต อ กฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงทั้งคณะเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง
(๓) ตําแหนงกรรมการบริหารวางลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารทั้งหมด
กรณีที่คณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงทัง้ คณะใหคณะกรรมการบริหารรักษาการไปจนกวา
จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๐ ง

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

เมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะให มี ก ารประชุ ม ใหญ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการบริห ารชุดใหมภายในหกสิบวัน นับ แตวันที่คณะกรรมการบริห ารพรรคทั้ง คณะพน จาก
ตํ า แหน ง ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคทั้ ง คณะพ น จากตํ า แหน ง ตาม (๑) (๒)หรื อ (๓)
ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคซึ่ ง พ น จากตํ า แหนง นั้ น ยั ง คงปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า ที่ ป ระชุ ม ใหญ
จะไดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนง
เพราะหัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตาม (๒) ใหรองหัวหนาพรรครักษาการในตําแหนงหัวหนาพรรค
ไปกอนจนกวาที่ประชุมใหญจะไดเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหมและไดรับการตอบรับการจดแจง
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
ขอ ๒๓ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเปนการเฉพาะตัวเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากตําแหนงหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือโฆษกพรรค
(๔) สมาชิกจํ านวนไมนอ ยกว าหนึ่ง ในสิบ ของจํา นวนสมาชิก ทั้ง หมดที่ มีอยู ห รื อไม นอยกว า
หนึ่งหมื่นคนแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน เขาชื่อรองขอใหถอดถอนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ออกจากตําแหนงไดในกรณีนี้ ใหจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่คํารองขอไปถึงพรรคการเมือง มติถอดถอนกรรมการบริหารพรรคตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในหาของจํานวนผูเขารวมประชุมใหญวิสามัญโดยใหลงคะแนนลับ
การดํ าเนิ นการตามข อบั งคั บข อนี้ ให กระทํ าได เพี ยงครั้ งเดี ยวในวาระการดํ ารงตํ าแหน งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง แตในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดเปนนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การถอดถอนผูนั้นตามขอบังคับขอนี้จะกระทํามิได
(๕) พนจากการเปนสมาชิก
(๖) ศาลมีคําพิพากษาใหลมละลาย
(๗) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก
(๘) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถตามคําสั่งศาล
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ขอ ๒๔ เมื่อตําแหนงคณะกรรมการบริหารวางลงนอกจาก หัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค
เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือโฆษกพรรค
คณะกรรมการบริหารอาจจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารแทนตําแหนงที่วางลงและ
ใหกรรมการบริหารที่ไดรับแตงตั้งใหมอยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยู
ถาเปน ตําแหนง รองหัว หนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญ ญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือโฆษกพรรควางลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาจจัดใหมีการประชุมใหญ
เพื่อเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงใหม และใหผูไดรับเลือกตัง้ ใหดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู ในระหวาง
ที่ยังไมมีการเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงแทนดังกลาว คณะกรรมการบริหารอาจแตงตั้งกรรมการบริหารคนใด
คนหนึ่งใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นไปกอนเปนการชั่วคราว
ขอ ๒๕ ในกรณีผูดําเนินงานพรรคตําแหนงใดไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดและไมมีผูดํารง
ตําแหนงระดับรอง ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่รักษาการแทน
ขอ ๒๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม
ถาหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองหัวหนาพรรคทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรค
ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดและหัวหนาพรรคมิไดมอบหมายใหกรรมการบริหารคนใดปฏิบัติหนาที่แทน
ให ที่ ป ระชุ ม เลื อ กกรรมการบริ ห ารคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธาน มติ ข องที่ ป ระชุ ม ให ถื อ เสี ย งข า งมาก
หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๒๗ ใหคณะกรรมการบริหารประชุมอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งครั้ง
ขอ ๒๘ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําแกคณะกรรมการ
บริหารพรรคได อาจมีผูทรงคุณวุฒิ ผูมีประสบการณ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ และจะพนจาก
ตําแหนงตามวาระของคณะกรรมการบริหารพรรคที่แตงตั้ง
ขอ ๒๙ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนผูแทนของพรรคในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(ข) กํากับดูแลการบริหารงานพรรคใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ
(ค) บริหารงานพรรคตามที่ประชุมใหญหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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(ง) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับงานพรรค
(จ) แตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาหัวหนาพรรค
(ฉ) แตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่พรรค
(ช) แตงตั้ง คณะทํางานหรือบุคคลใดใหป ฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง รวมทั้ง ถอดถอน
คณะทํางานหรือบุคคล
(ซ) เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ฌ) ใชอํานาจหนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายหรือขอบังคับกําหนดหรือตามที่คณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควรกําหนด
เพื่ อ การนี้ หั ว หน า พรรคจะมอบหมายเป น หนั ง สื อ ให ผู ดํ า เนิ น งานพรรคหรื อ สมาชิ ก ที่ เ ป น
คณะผูบริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนได
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ควบคุมดูแลกิจการภายในพรรค
(ข) บริหารและรับผิดชอบงานของสํานักงานเลขาธิการ
(ค) จัดการประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการบริหารหรือการประชุมอื่น ๆ ตามที่
กําหนดไวในขอบังคับ
(ง) ดําเนินการใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ควบคุมดูแลทรัพยสิน รายรับรายจายใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติ
(ข) จัดทําบัญชีการเงินของพรรคแสดงรายรับรายจายและงบดุลของพรรค
(ค) จัด สรรเงิน ทรัพยสิ น หรือประโยชนอื่น ใดที่พรรคไดรับ มาให เปน คาใชจายในการ
เลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
(ง) ดําเนินการใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือหัวหนาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) รับสมัครบุคคลเขาเปนสมาชิกของพรรค สาขาพรรค
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(ข) ควบคุมดูแลทะเบียนสมาชิกพรรค สาขาพรรค รายงานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
สมาชิกพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
(ค) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(ง) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของนายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับพรรค
กิจกรรมทางสังคมและการเมืองตลอดจนแนวนโยบายของพรรคแกสื่อมวลชนและสาธารณชน
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตัง้
ขอ ๓๐ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรค
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคจากรายชื่อ
ตามลําดับดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูที่คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรค
ขอ ๓๑ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับรองแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๓๒ การจั ด ตั้ ง สาขาพรรคให ขึ้ น อยู กั บ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
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ขอ ๓๓ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนโดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติโดยจัดสงบัญชี
รายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้นเพื่อดําเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค และเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรค
ภายในหกสิบ วัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุม สมาชิกพรรคและเลือกตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรค
แลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อจัดตั้ง
สาขาพรรคและเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคดั ง กล า วต อ งมี ส มาชิ ก ของพรรคซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๕ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคนโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
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ขอ ๓๗ การเลือ กตั้ง กรรมการสาขาพรรคให ดํา เนิ น การในที่ ป ระชุม ใหญ สาขาพรรคและ
ใหลงคะแนนลับตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๕
(๒) เลื อ กประธานสาขาพรรคเป น ลํ า ดั บ แรกแลว เลื อ กรองประธานหนึ่ ง คนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรองไมนอยกวา
สิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๘ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๙ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
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(ค) เรียกประชุมสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และเปนประธาน
ของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวันซึ่งหาก
พนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรค โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
กรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขา
พรรคมอบหมาย และใหรับ ผิด ชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ป ระธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหน าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย บัญชี
ทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
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(๘) กรรมการอื่น ของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิด ชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๔๐ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับตั้งแตวันที่พนจากตําแหนง ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานสาขาพรรค
เปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรคจํานวนหนึ่ง
ดําเนินการก็ได
ขอ ๔๑ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ หรือขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ถาตําแหนงประธานสาขาพรรควางลง ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคเลือกตั้งใหมภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ตําแหนงวาง ในระหวางที่ไมมีประธานสาขาพรรคใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ในกรณีที่รองประธานสาขาพรรคไมมี หรือมีแตไมอาจทําหนาที่ได ใหคณะกรรมการสาขาพรรคเลือกกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลง ใหประธานสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสาขาพรรคแตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทนเปนการชั่วคราวแลวให
ที่ประชุมสาขาพรรคเลือกตั้งใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวาง
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ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรค
จํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๔๒ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแ ทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารว มประชุมใหญข องพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดให
มอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรค
แทนก็ได
ขอ ๔๓ ใหจัดประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปและ
รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๔ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๔๕ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพัน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๖ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๐ ง

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
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(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๗ ในการประชุม ใหญต องมีสมาชิ กตามขอ ๔๖ มาประชุม ไม นอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใ ห ถื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าประชุ ม ในกรณี ที่ มี เ สี ย งเท า กั น ให ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๘ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับถัดมา
ทําหนาที่แทนถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธาน และให เ ลขาธิ ก ารพรรคทํ า หน า ที่ เ ป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใ หร องเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๙ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้ง หัว หน าพรรค รองหัว หนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิ การพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินการของพรรคที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนงานดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา
หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
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การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๙ (๓) และ ๔๙ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๕๐ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมให
สมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการ
ประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๑ ใหมีก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคอย างน อยสามเดื อนต อหนึ่ ง ครั้ ง และ
หัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้ง หมด ร ว มกั น ขอให เ ปด ประชุ ม เปน พิ เ ศษในการขอให มี ป ระชุ ม พิเ ศษจะต อ งมีว าระหรื อ ประเด็ น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๒ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคต อ งมี ก รรมการบริ ห ารพรรคมาประชุ ม
ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม
ใหหัว หนาพรรคเปนประธานที่ป ระชุมถาหัว หนาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติห นาที่ไ ด ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๓ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๔ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัด ใหมีก ารประชุม ใหญสาขาพรรคอยางนอยปล ะ
หนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไมวาจะเปน การเลือกตั้ง ทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางลง คณะกรรมการสาขาพรรค
ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณา
ใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและ
แบบบัญชีรายชื่ออยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
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ขอ ๕๕ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติให ถือ เสีย งขา งมากของสมาชิ กที่ม าร ว มประชุ ม กรณีที่มี เสีย งเท ากั น ให ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๖ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แ ทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม าหรื อไมอยูใน
ที่ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมและให
เลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๗ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองหรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๘ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๙ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งครั้งและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหประชุม
เปนพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๐ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดใหรองประธานสาขาพรรค
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ทําหนาที่แ ทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ป ระชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๖๑ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๒ ใหคณะกรรมการบริห ารมีอํานาจหนาที่อนุมัติงบประมาณควบคุมดูแ ลรับผิดชอบ
การบริหารการเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรคตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชี
ตามขอ ๖๓ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคใหประธานสาขาพรรคจัดใหมี
การทําบัญชีของสาขาพรรคตามขอ ๖๓ และรับรองความถูกตองตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรค
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๖๓ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรคประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายรับและรายจาย
(๒) บัญชีรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชี (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชี (๓) และ(๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๔ พรรคและสาขาตอ งป ด บั ญ ชีค รั้ง แรกภายในวัน สิ้น ปป ฏิ ทิน ที่ไ ดจ ดแจง การจั ด ตั้ ง
และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงินซึ่งประกอบดวยงบดุล
และงบรายรับรายจายของพรรค กรณีที่มีสาขาพรรคใหรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาดวย
งบดุลตองแสดงรายการทรัพยสิน หนี้สิน และทุนของพรรค งบรายรับและรายจายตองแสดงที่มาของ
รายรับ ซึ่งไดรับเงินบริจาคเงินสนับสนุนจากรัฐและรายไดอื่นที่มี และคาใชจายดําเนินการของพรรค
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไวโดยชัดเจน งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการสอบบัญชี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๐ ง

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

ขอ ๖๕ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว ตองเสนอที่ประชุมใหญ
อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนาและปดประกาศไว ณ สํานักงานใหญ
ไมนอยกวาสิบหาวัน งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญอนุมัติแลวหัวหนาพรรคตองรับรองความถูกตองรวมกับ
เหรัญญิกและใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ประชุมใหญอนุมัติพรอมทั้งสําเนาบัญชีตามขอ ๖๓
หมวด ๑๒
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๖๖ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพย และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาคแกพรรค
การเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๗ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๘ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๙ การกล า วหาสมาชิ ก ของพรรคคนใดว า ได ก ระทํ า หรื อ ละเว น การกระทํ า อั น ควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๐ ง

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

ขอ ๗๐ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๙ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวรูวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงาน
การสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคนเปน กรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอ
หัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๗๑ ในการพิจ ารณาข อกลา วหาสมาชิ กต องใหโ อกาสแก ผูถูก กล าวหาตลอดจนแสดง
หลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๗๒ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค ให
หัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๗๓ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๗๒ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสาม
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๗๔ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๐ ง

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

ขอ ๗๕ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขา
ขอ ๗๖ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถเวนแตสิ้นสภาพ เลิกหรือยุบตามกฎหมาย
ขอ ๗๗ พรรคยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) มีเหตุตองเลิกตามกฎหมาย
(๓) มีการควบรวมพรรค
เมื่อพรรคเลิกตาม (๑) และ (๒) หรือหากมีการยุบพรรคใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลัง
จากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประเทศไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประเทศไทย จํานวน ๙ คน ดังนี้
๑. นายดาชัย อุชุโกศลการ

หัวหนาพรรค

๒. นายณฤธร ถาคําฟู

รองหัวหนาพรรค

๓. นายสุทัศน ยวนตา

รองหัวหนาพรรค

๔. วาที่ ร.ต. สุพจน มหัทธนสถิตย

เลขาธิการพรรค

๕. นายเขม กษิดิ์เดชะคุณ

รองเลขาธิการพรรค

๖. นางสาวสรินยา คงมี

เหรัญญิกพรรค

๗. นายธนกฤต ถิ่นสุวรรณ

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๐ ง
๘. นายกตัญู เรือนตุน
๙. นายพิสิษฐ ยศจันทรสืบ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

