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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคพลังพลเมือง
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคพลังพลเมือง ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๗/๒๕๕๗ ตั้ง แตวัน ที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง
และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคพลังพลเมือง ดังนี้
นโยบายพรรคพลังพลเมือง พ.ศ. ๒๕๕๗
พรรคพลังพลเมือง ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
จะธํ า รงไว ซึ่ ง ความมั่ น คงในเอกราช และอธิ ป ไตยของชาติ มุ ง สร า งความสามั ค คี ข องคนในชาติ
พัฒนาใหเกิดความมั่นคงกาวหนาทางดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธที่ดีกับนานาประเทศ
และทราบดีวาแตละกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานที่อยูภายใตสังกัดการควบคุมหรือระเบียบของรัฐ
มีขอจํากัดในการทํางานตามกรอบหรือนโยบาย สงผลตอการขับเคลื่อนในการสงเสริมหรือแกปญหาอยางบูรณาการ
พรรคพลเมือง จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งหรือสงเสริมหนวยงานหรือองคกรอิสระมาเปนผูประสานงาน
ในการสงเสริมหรือแกปญหาอยางบูรณาการ อีกทั้งจะใหความสําคัญใหทุกหนวยงานในกํากับของรัฐ
เล็งเห็นความสําคัญดวยการสอดแทรกการทํางานวิจัยที่เปนประโยชนผานงบประมาณเดิมที่มี สงเสริม
ผลักดันงานวิจัยที่จะเปนอีกกลไกหนึ่งในการพัฒนาประเทศ หรือนํางานวิจัยที่มีอยูมาใชสําหรับการสงเสริม
และแกปญหาในสวนตาง ๆ ของแตละหนวยงานของรัฐ โดยมีแนวนโยบายดานตาง ๆ ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ พรรคพลังพลเมือง จะรักษา และเทิดทูนไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑.๒ พรรคพลั ง พลเมือ ง ตระหนักวา รัฐ ธรรมนูญ เปน กฎหมายสูงสุ ด ของประเทศ
จึงมุงมั่นปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ อยางเครงครัด รวมทั้งนําเสนอ ผลักดัน ปรับปรุงและพัฒนา
บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ ง
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สามารถตอบสนอง ตอความตองการของทุกคนในสังคมไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม และสงเสริมเสมอภาค
และเทาเทียมกัน ตลอดจนมุงมั่นที่จะสงเสริมใหคนในสังคมเคารพซึ่งสิทธิและหนาที่ระหวางกัน
๑.๓ พรรคพลังพลเมือง จะเสริมสรางโอกาสประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองเสริมสรางโอกาส
ของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ ชุมชน หมูบาน และทองถิ่น ซึ่ง เปน หนว ย
การปกครองรากฐานของประเทศใหมีสวนรวมในกิจกรรมและกระบวนการทางการเมืองและการปกครองได
อยางเปนอิสระเพื่อกอใหเกิดสํานึกประชาธิปไตยในระดับชุมชน และนําไปสูการเกิดของประชาสังคม
อยางแทจริง
๑.๔ พรรคพลังพลเมือง ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการบริหาร การปกครอง
และการคลังไปสูทองถิ่นเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาประเทศ จึงมุงมั่นที่จะผลักดันและสงเสริมใหเกิด
กระจายอํานาจรัฐสูทองถิ่น เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูและกระบวนการตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นเอง
อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดจนสารสนเทศพื้นฐาน
ในทองถิ่นอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ
๑.๕ พรรคพลัง พลเมือง มุงมั่น สง เสริมใหป ระชาชนมีสว นรว มในการปฏิรูป การเมือง
นําไปสูการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันสําคัญ ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนสภาพัฒนาการเมือง
ใหมีความเขมแข็ง โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนพรรคเพื่อเปนตนแบบของการปฏิรูป
พรรคการเมืองเสียกอนที่จะผลักดันการปฏิรูป การเมือง เพื่อตอบสนองเจตนารมณทางการเมืองของ
ประชาชน และจะสงเสริมเสรีภาพของประชาชนในการรวมกันเปนกลุม หมูคณะ หรือองคกรตาง ๆ
เพื่อรักษาไวซึ่งผลประโยชนของกลุมโดยคํานึงถึงประโยชนของสังคมสวนรวม
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๒.๑ พรรคพลัง พลเมือง เชื่อ มั่นในการดูแลรักษาเสถียรภาพทางการเงิน อยางใกลชิด
เพื่อใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปอยางยั่งยืน สรางความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจใหเกิดขึ้น
ทั้งภายในและตางประเทศใหความสําคัญตอการใชมาตรการทางการเงิน ทั้งในดานเสถียรภาพของระดับราคา
และเสถี ย รภาพของฐานะการเงิ น ของประเทศ ควบคู กั บ การสรา งความเจริ ญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ
ในอัตราที่เหมาะสมและในทิศทางที่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของแตละทองถิ่น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒.๒ พรรคพลังพลเมือง ตระหนักวาการรักษาเสถียรภาพทางการคลัง และการพัฒนา
เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีพันธกิจหลักเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้นแกประชาชน
โดยรวมของประเทศอยางเทาเทียมกัน จึงมุงมั่นใหความสําคัญตอการรักษาวินัยทางการคลังเพื่อการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อมุงสรางโอกาสและความเปนธรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นในสังคม
โดยจะเนนดําเนินมาตรการการคลังเพื่อกระจายรายได กระจายโอกาส และกระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการทรัพยากรและการคลังไปสูทองถิ่น และชุมชน อันจะนํามาซึ่งความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจชุมชน
๒.๓ พรรคพลัง พลเมือ ง ให ความสํ าคั ญ ตอ การปรั บ ปรุ งโครงสร างอุ ต สาหกรรมของ
ประเทศ ดวยการพัฒนาระบบโลจิสติกส และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สรางมูลคาเพิ่ม
และลดตนทุนการผลิต อํานวยความสะดวกทางการคา ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมใหมและขยายตลาด
ในอุต สาหกรรม ที่ ไ ทยมี ศัก ยภาพทั้ง ตลาดในประเทศและต างประเทศดว ยการพัฒ นาฝมื อแรงงาน
ใหตรงตอตลาดแรงงานอุตสาหกรรม แกไขกฎระเบียบและปญหาที่มีอยูในปจจุบันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ
สรางตราสัญลักษณของไทย รวมทั้งปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนใหจูงใจทั้งนักลงทุนไทยและตางประเทศ
นอกจากนี้ พรรคพลังพลเมืองจะพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสรางความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม
ในภูมิภาคอาเซียน โดยเนนการพัฒนา โครงสรางพื้นฐานในภูมิภาคเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจ ทั้ง นี้
จะสรางความเชื่อมั่น และสรางภาพลักษณ ดวยการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินคาใหทัดเทียม
และล้ําหนาในระดับสากลดวยการกระตุน ใหเอกชนลงทุนดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งมีการรับรองมาตรฐาน
ที่สากลยอมรับ
๒.๔ พรรคพลังพลเมือง มุงมั่นสรางผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
ใหมีความเปนมืออาชีพพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในปจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐาน
การปลอยสินเชื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางทั่วถึงและเหมาะสม
ปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับรวมทั้งการสรางนวัตกรรมใหม ๆ จากภูมิปญญาชาวบาน
ตลอดจนสรา งชอ งทางการตลาดใหผู ซื้อ/คูคา สามารถเขาถึ งสิ น คา ที่ผลิ ต จากผูผ ลิต ผู ป ระกอบการ
อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย อ มได ม ากขึ้ น ด ว ยการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ผ า นสื่ อ ต า ง ๆ
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
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๒.๕ พรรคพลัง พลเมือง จะสง เสริมการพั ฒ นาการทองเที่ยวอยางยั่ง ยืน ของประเทศ
เพื่ อ การสร า งงาน สรา งรายไดแ ละความอยูดี กิ น ดีข องประชาชน โดยจะสนับ สนุ น ให มีก ารพั ฒ นา
แหลงทองเที่ยวใหมควบคูไปกับการรักษาแหลงทองเที่ยวเดิม โดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอมและ
การอนุรักษธรรมชาติ ทั้งนี้ จะสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน และใหมีความตระหนักรูถึงคุณคา
และหวงแหนในทรัพยากรทางธรรมชาติและประวัติศาสตรของชุมชน
๒.๖ พรรคพลั ง พลเมื อ ง จะส ง เสริ ม ให มี ก ารลงทุ น ด า นการท อ งเที่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น
โดยเฉพาะในพื้นที่แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ เชน พื้นที่จังหวัดกลุมอารยธรรม ภาคเหนือ พื้นที่จังหวัด
เชื่อมโยงทางภาคใตตอนบน กลุมจังหวัดลุมแมนา้ํ ภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคตะวันออก และภาคอีสาน เปนตน
ตลอดจนเรงรัดใหมีการพัฒนามาตรฐานการบริการดานการทองเที่ยวของไทย และการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันกับตางประเทศ โดยจะสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐและเอกชนรวมมือกันในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว จะสนับสนุนและเรงรัดการแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในดานกฎระเบียบ
เพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจแก นั ก ลงทุ น จากทั้ ง ในและต า งประเทศ ตลอดจนเร ง พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ดานการทองเที่ยวของไทยเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจการคาเสรีในภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุมอาเซียน
๒.๗ พรรคพลั ง พลเมื อ ง จะพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส ปรั บ ปรุ ง ระบบและลดขั้ น ตอน
ที่เกี่ยวของกั บ การส ง ออกทั้ง ระบบ เพื่อให การส งออกเปน ไปดว ยความรวดเร็ว ตรงตอ เวลามีตน ทุ น
การขนสงที่ต่ํา และอํานวยความสะดวกใหแกผูสงออกดวยการเชื่อมโยงระบบขนสงใหมีความสอดคลองกัน
ทั้งระบบลดขั้นตอนทางเอกสารโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึ้น เชน ระบบการตรวจรวมจุดเดียว
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประสานความรวมมือกับ ประเทศคูคาเพื่อลดขั้นตอนทางเอกสารและ
การตรวจสอบสิน คา รวมทั้ ง สง เสริม ใหผูส งออกผลิต สิ น คาที่ มีม าตรฐานสอดคลองกับ กฎ ระเบีย บ
มาตรฐานของประเทศคูคา ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความสะดวกตอการขนสงชวยปกปองสินคา
ระหวางการขนสง รวมทั้งชวยรักษาใหสินคามีระยะเวลาคุณภาพดียาวนานขึ้น
๓. นโยบายดานการเกษตร
๓.๑ พรรคพลัง พลเมือง จะสงเสริม เกษตรกรใหเขมแข็งอยางเปน ระบบจะสนับ สนุน
ใหมีการฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกรเขาถึงแหลงทุนที่รัฐบาลจัดหาใหอยางเสมอภาค
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และทั่วถึง เพื่อแกไขปญหาหนี้สินของภาคมุงเนนการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรดวยการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่
ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มมูลคาของสินคาเกษตรรวมทั้งสนับสนุนใหปราชญชาวบานเขามามีบทบาท
ในการถายทอดองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนสรางเกษตรกรรุนใหมเพื่อใหมีบุคลากรภาคเกษตร
ที่ยั่งยืน
๓.๒ พรรคพลังพลเมือง จะสงเสริมการวิจัยพัฒนาและการสรางนวัตกรรมทางการเกษตร
อยางครบวงจรเพื่อเพิ่ม มูลคาใหสิน คาเกษตร จะสง เสริม การบริหารจัด การดานทุนการตลาด และ
ระบบโลจิสติกสโดยการบูรณาการภาคี ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรบนพื้นฐานของ
ผลประโยชนอยางเปนธรรม
๓.๓ พรรคพลังพลเมือง จะดํารงไวถึงความเปนแหลงผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย
มุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค โดยจะมีการสงเสริมระบบการผลิต
ใหปลอดภัยไรสารเคมี ใชวิถีเกษตรอินทรียทําใหผลผลิตมีคุณภาพมีมาตรฐาน และมีผลผลิตเพียงพอ
ตอการบริโภคของประชาชนภายในประเทศและการสงออกไปยังตางประเทศ เพื่อสรางรายไดหลักใหกับ
ประเทศ และจะพยายามสงเสริม ชว ยเหลือ ปกปอง พื้ น ที่ห รือบริเวณแหลงผลิต อาหารที่สําคัญ ๆ
ของประเทศ
๓.๔ พรรคพลังพลเมือง จะจัดตั้งองคกรอิสระที่มีระบบการคัดสรรจากประชาชนที่เกี่ยวของ
มีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนมาเปนคณะกรรมการสําหรับแกปญหาดานการเกษตรโดยเฉพาะ เพื่อทําหนาที่
กลไกเสริมชวยสงเสริม สนับสนุน ใหความรูแกปญหาตาง ๆ ใหกับเกษตรกรอยางเปนระบบครบวงจร
ทํางานประสานกับทั้งภาครัฐและเอกชนในการเพิ่มผลผลิตลดตนทุนดําเนินการดานการตลาด การขนสง
และการจําหนายผลผลิตทั้งในและตางประเทศ โดยนําเอาเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการจัดการเปนสําคัญ
๔. นโยบายดานสังคม
๔.๑ พรรคพลังพลเมือง มุงมั่นที่จะสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นกับ สถาบันครอบครัว
อยางสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อปองกัน และบรรเทาปญหาสังคมตลอดจนการใหการสนับสนุน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเปนอยูที่ดีงามตามแบบครอบครัวไทย
๔.๒ พรรคพลังพลเมือง เล็งเห็นถึงปญหาของตาง ๆ ของกลุมเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส และทราบดีถึงกฎหมายพระราชบัญญัติ และระเบียบตาง ๆ ที่ออกมารองรับกับการแกปญหา
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การพัฒนาศักยภาพ และการสงเสริมทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของจากหลายกระทรวง จึงมุงมั่นที่จะจัดตั้งหรือ
สงเสริมหนวยงาน หรือองคกรอิสระที่จะทําหนาที่ประสานจากทุกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรวมทั้ง
ภาคเอกชนที่ มี ค วามต อ งการสนั บ สนุ น โดยจะบริ ห ารจั ด การอย า งเป น ระบบผ า นเทคโนโลยี
ภายใตงบประมาณตามกฎหมายและงบประมาณแผน ดิน ของแตละกระทรวง รวมทั้งใหความสําคัญ
กับการจัดใหมีเครือขาย ความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาคราชการและเอกชนในการสนับสนุน
การแกไขปญหา เด็กเรรอน ปองกันคุมครองสตรีจากการถูกลอลวงหรือถูกลวงละเมิด และถูกทารุณกรรม
จัด สวั ส ดิก ารที่ เหมาะสมแกผู สู ง อายุ ฟ น ฟูพั ฒ นาคนพิ การและผู ด อยโอกาสใหไ ด รับ การศึก ษาและ
การพั ฒ นาตนใหส ามารถดํา รงชีวิ ต อยูใ นสั ง คมได อย างภาคภู มิ รวมทั้ง จะสนับ สนุ น ใหผู ดอ ยโอกาส
สามารถเขาถึงแหลงงาน และบริการสวัสดิการสาธารณะอยางเปนธรรมและการปรับปรุงกฎหมายที่เปนประโยชน
ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยในการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
๔.๓ พรรคพลังพลเมือง มุงมั่นที่จะสงเสริมบริการสาธารณะที่เอื้อตอการใชงานสําหรับทุกคน
ในสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเปนอยูที่ดีของประชาชน และจะเครงครัดตอ
การสรางมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเรงรัดแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนการแกไขปญหา
ชุมชนแออัดและปญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
๔.๔ พรรคพลังพลเมือง มุงมั่นที่จะพัฒนาฝมือแรงงานใหมีความสอดคลองกับความสนใจ
ของแตละบุคคลบนพื้นฐานความตองการของตลาดแรงงาน พัฒนาระบบการประกันสังคมใหมีประสิทธิภาพ
และอํานวยประโยชนสําหรับผูใชแรงงานใหเกิดเปนรูปธรรมอยางแทจริง ใหความสําคัญตอการคุมครอง
สวัสดิภาพของแรงงานเด็กและสตรี สงเสริมใหมีระบบแรงงานสัมพันธ และกระบวนการในการระงับ
ขอพิพาทแรงงานที่รวดเร็วและเปนธรรม สรางมาตรการจูงใจและเครงครัดตอการจัดระบบความปลอดภัย
ในการทํางาน และใหสวัสดิการแกผูใชแรงงาน สนับสนุนใหผูใชแรงงานมีเสรีภาพและไดรับความคุมครอง
ในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
๔.๕ พรรคพลังพลเมือง มุงมั่นที่จะปรับปรุงบริการสาธารณสุข ปฏิวัติพื้นฐานการดํารงชีพ
ทุกดานใหประชาชนเลี่ยงการเกิดการเจ็บปวยอันเนื่องจากหลายสาเหตุสงผลตอการลดการใหบริหารสาธารณสุข
๔.๖ พรรคพลังพลเมือง จะใชการกีฬาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประชากรทั้งในดาน
สุข อนามั ย และสภาพจิ ต ใจ ทั้ ง นี้ จะส ง เสริ ม การเล น กี ฬ าในหมู ป ระชาชนโดยจะใช ม าตรการต า ง ๆ
เพื่อสนับสนุนสงเสริมการกีฬาของชาติใหพัฒนาไปสูกีฬาแหงความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ
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๔.๗ พรรคพลัง พลเมือง จะสง เสริมการเรียนรูแ ละการนําหลักธรรมของศาสนามาใช
ในการดํารงชีวิตอยางสันติ มุงมั่นอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการนําศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและ
ภูมิปญญาไทย ศึกษา คนควา วิจัย ฟนฟู พัฒนา และเผยแพรใหเกิดความรูความเขาใจในประวัติศาสตร
และศิลปวัฒ นธรรมของชาติ สง เสริม ใหป ระชาชนนําศิลปวัฒ นธรรมมาประยุกตใชในการดํารงชีวิ ต
อันจะนําไปสูการเกิดศิลปวัฒนธรรมโดยธรรมชาติเพื่อพัฒนาเปนวัฒนธรรมที่ดีของชาติตอเนื่องสืบไป
๔.๘ พรรคพลังพลเมือง จะจัดตั้งหรือสงเสริม หนวยงานหรือองคกรอิสระที่มีภารกิจสําคัญ
ในการนําเอาหลักปรัชญาที่จะเขาไปสอดแทรกกับชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชน อันจะเปนการปลูกฝง
วิธีคิดที่ดี ที่มีศีลธรรม ไมคอรรัปชัน รูจักอดออมมีความเอื้ออารีมีเมตตากตัญู สามัคคี มีคุณธรรม
เพื่อเปนการสรางเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเปนอนาคตของชาติ โดยหนวยงานหรือองคกรอิสระ
มีหนาที่รวบรวมจุดสอดแทรกปรัชญาตาง ๆ และนําเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหกับทั้งหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน เชน หนังสือเรียน โฆษณา ภาพยนตร หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต สินคาอุปโภคและ
บริโภคตาง ๆ สถานที่ทองเที่ยว เปนตน
๕. นโยบายดานการศึกษา
๕.๑ พรรคพลังพลเมือง จะใหความสําคัญตอการพัฒนาทางดานสติปญญาสุขภาพจิตและ
สุขภาพกาย โดยจะสงเสริมการเรียนการสอนที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหผูเรียน จัดใหมีโภชนาการ
อยางเหมาะสมโดยการจัดโครงการอาหารกลางวัน เปนสวัสดิการสําหรับเด็กนักเรียน ใหมีการเรียนฟรี
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อใหสามารถเขาสูระบบการศึกษาที่สูงขึ้น
และสรางโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งจัดระบบการแนะแนวการศึกษาเพื่อใหผูรับการศึกษา
สามารถกํ า หนดเป า หมายทางการศึ ก ษาเพื่ อ การดํ า รงชี วิ ต ที่ ดี ข องตนได อ ย า งเหมาะสม และ
สามารถตอบสนองตอสังคมและประเทศไดอยางสูงสุด
๕.๒ พรรคพลัง พลเมือง มุง เนน การปลูกฝงจิต สํานึกคุณธรรมและความเอื้ออาทรตอ
ผูรับการศึกษาแกครูผูสอนรวมทั้งจัดสวัสดิการครู สงเสริมใหเกิดการฝกอบรมวิทยาการและองคความรูใหม ๆ
ที่ ทั น สมั ย แก ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา รวมทั้ ง การสร า งแรงจู ง ใจให ค รู ก ลั บ ถิ่ น ฐานบ า นเกิ ด
เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสั ง คมในท อ งถิ่ น ต า ง ๆ และจะสนั บ สนุ น ให ป ราชญ ช าวบ า น
มีสวนรวมในการใหการศึกษาความรูพื้นถิ่นมากยิ่งขึ้น
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๕.๓ พรรคพลังพลเมือง มุงสงเสริมใหหลักสูตรการศึกษาประกอบไปดวยการเรียนการสอน
การปฏิบัตทิ ั้งวิชาการและแนวทางการดํารงชีวิต ตลอดจนเปนหลักสูตรที่สรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง
ในการสืบสานขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของชาติจะสงเสริมใหผูเรียนกลาคิดกลาทําอยางมีสติและ
มีเหตุผล โดยเปดโอกาสใหผูบริหารสถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาและ
ประเมิ น ผลการจั ด ระบบการศึ ก ษานํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข า มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
จัดใหมีตําราเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาของผูเรียน
ในทุก มิติ รวมทั้ง กลุม บุ คคลพิ เศษ เช น คนพิ การและผู มีปญ ญาเลิ ศ ตลอดจนจะพัฒ นาหอ งสมุ ด
ใหเปนแหลงขอมูลทางการศึกษาที่ครบวงจร
๕.๔ พรรคพลังพลเมือง จะใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาโดยจะสงเสริม
และสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคกรทางศาสนาและภาคเอกชน
เขามามีสวนในการจัดการศึกษาทุกระดับและจะมุงสงเสริมการจัดใหมีสถานศึกษาขึ้นในทั่วทุกภูมิภาค
อย า งเพี ย งพอ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารการศึ ก ษาจะสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ
ระหวางสถานศึกษาของไทยกับนานาประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาวิทยากรทางการศึกษา
ขอ มู ล ความรู ท างวิ ช าการวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การ และเทคโนโลยี ด า นการศึ กษาระหวา งกั น รวมทั้ ง
การจัดสรรทรัพยากรเพื่ออุดหนุนสถานศึกษาอยางเปนธรรมและเหมาะสมกับสภาพของแตละสถานศึกษา
๖. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
๖.๑ พรรคพลังพลเมือง มุงมั่นพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ ไฟฟา น้ําประปา
เพื่อการอุปโภคและบริโภค ที่มีความจําเปนในการดํารงชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชน
ในชนบทใหมีความเปนธรรม เพื่อยกระดับประชาชนในสังคมชนบทใหเทาเทียมกับประชาชนในสังคมเมือง
๖.๒ พรรคพลังพลเมือง มุงมั่นที่จะพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหมีคุณภาพประสิทธิภาพ
ความปลอดภัย และเพียงพอที่จะรองรับตอความตองการของประชาชนไดในทุกภูมิภาคและจัดการระบบ
ขนสง มวลชนในเขตเมื อ งใหค รอบคลุ ม มีป ระสิ ทธิ ภาพสามารถใชง านไดทุ ก คนและคุม คา เพื่อ พัฒ นา
ประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันดานบริการขนสง ทั้งการขนสงทางบก ทางอากาศ ทางน้ํา
และพาณิชยนาวี อีกทั้งพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมโยงไปยังประเทศตาง ๆ ใหเปนระบบโครงขาย
ขนสงนานาชาติที่สมบูรณ
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๖.๓ พรรคพลังพลเมือง มุงมั่นที่จะพัฒ นาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมใหมีคุณภาพ
มีความหลากหลายของบริการ และมีอัตราคาบริการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งสามารถรองรับตอความตองการ
ของประชาชนในทุกภูมิภาคได เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดํารงชีวิตการติดตอสื่อสาร การเขาถึง
ขาวสารขอมูล และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยจะสงเสริมใหมีการแขงขันในการใหบริการ
กิจการโทรคมนาคมอยางเสรี และเปนธรรม กําหนดมาตรฐานในการกํากับ ดูแลการประกอบธุรกิจ
การสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งจะประกันโอกาสในการเขาถึงการบริการสื่อสารโทรคมนาคมของประชาชน
ในชนบทที่หางไกล
๗. นโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพลังงาน
๗.๑ พรรคพลังพลเมือง ตระหนักวาวิทยาศาสตรเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ
และการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงมุงมั่นสงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตร โดยจะจัดสรรงบประมาณ
อยางเพียงพอในการวิจัยการคนควา รวมทั้งจะมีการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรใหทัดเทียมกับนานาประเทศ
ในขณะเดียวกัน จะสงเสริมใหประชาชนทั่ว ไปเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร อัน จะนํามาซึ่งการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๗.๒ พรรคพลังพลเมือง มุงมั่นที่จะสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการสงเสริมการประดิษฐ
หรือการคนคิดสิ่งใหม ๆ ที่สอดคลองกับทรัพยากรและความตองการของประเทศ อันมีเปาหมายเพื่อลด
การนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศจนสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีไดในอนาคต
๗.๓ พรรคพลังพลเมือง จะสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการไดมาซึ่งแหลงพลังงานทดแทน
โดยเนนการใชวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยูในประเทศเปนหลัก เพื่อลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
และระบบนิเวศวิทยา มุงมั่นที่จะพัฒนาระบบการผลิตใหมีปริมาณของกระแสไฟฟาเพียงพอตอความตองการ
ของประเทศ มุงมั่นที่จะรณรงคเพื่อปลูกจิตสํานึกของคนไทยใหใชพลังงานอยางประหยัดและรูคุณคา
เพื่อถนอมรักษาแหลงพลังงานไวใชไดนานที่สุด และลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศ
๘. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘.๑ พรรคพลังพลเมือง มุงมั่นที่จะอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากร ดิน น้ํา ปาไม
อากาศ แรธาตุ ทะเล และชายฝง บนพื้นฐานของความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ
ในการพัฒนาแบบยั่งยืน
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๘.๒ พรรคพลังพลเมือง จะกําหนดแผนและเปาหมายรวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีป ระสิทธิภาพ และเปนธรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการไปสูสวนภูมิภาค
และทองถิ่น โดยสงเสริมความรวมมือจากทุกภาคสวน
๘.๓ พรรคพลังพลเมือง จะควบคุมมลพิษจากทุกแหลงไมใหสรางความเสียหายตอประชาชน
และสิ่งแวดลอม จัดการของเสียอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ กําหนดใหผูกอมลพิษตองมีสวนรวม
รับผิดชอบตอการแกปญหามลพิษ ปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการมลพิษใหเครงครัด
ชัดเจนและทันสมัย
๘.๔ พรรคพลังพลเมือง จะสงเสริมการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป เสริมสรางการรวมตัวกันของชุมชน
และองค ก รเอกชนในการทํ า กิ จ กรรมและรณรงค เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ การส ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ
เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหกวางขวาง
๘.๕ พรรคพลังพลเมือง จะสนับสนุนสงเสริมจัดทําระบบขอมูลทรัพยากรธรรมชาติใหครบถวน
และมีมาตรฐานสงเสริมความรวมมือดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมศึกษาในทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
และกิ จ กรรมด า นสิ่ ง แวดล อ มให แ ก ส ถาบั น การศึ ก ษาสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอม
๙. นโยบายดานการตางประเทศ
๙.๑ พรรคพลังพลเมือง มีเจตนารมณที่จะดําเนินนโยบายที่เปนอิสระ เปนมิตรกับทุกประเทศ
โดยจะสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีโดยถือหลัก
ในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาคสงเสริมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางประเทศในดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒ นธรรม รวมถึงความรว มมือดานการศึกษาวิชาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
การรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนตลอดจนตามพันธกรณีที่ไดกระทําไว
กับนานาประเทศและองคกรระหวางประเทศ
๙.๒ พรรคพลังพลเมือง มีความมุงมั่นที่จะเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
อยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีพรมแดนติดตอกัน และประเทศอื่นในภูมิภาคทั้งเพื่อการพัฒนา
การแกไขปญหา และการอยูรวมกันอยางสันติ โดยสนับสนุนใหมีการพบปะกันอยางสม่ําเสมอระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน
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๙.๓ พรรคพลังพลเมือง มุงมั่นที่จะใหประเทศไทยเขาไปมีบทบาทสําคัญในเวทีองคกร
ระหว า งประเทศ โดยจะเพิ่ ม พู น การมี ส ว นร ว มในองค ก ารสหประชาชาติ องค ก ารการค า โลก
องคกรเศรษฐกิจในภูมิภาค และองคกรของกลุมประเทศกําลังพัฒนา และองคกรระหวางประเทศอื่น ๆ
อันจะนําไปสู การเขาไปเปนสวนสําคัญในการเจรจา และการมีสวนรวมอยางมีนัยทั้งทางดานเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมระหวางประเทศ
๙.๔ พรรคพลังพลเมือง จะสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยวกับนานาประเทศ
ดวยการเสริมสรางและเกื้อกูลใหประเทศสามารถใชประโยชนจากการจัดระเบียบการคาใหม ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและในระดับโลก โดยจะใชนโยบายเชิงรุกในเวทีเศรษฐกิจระหวางประเทศ เชน ในกรอบของ
องคการการคาโลก ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค เขตการคาเสรีอาเซียน
รวมทั้งความรวมมือในกรอบของกลุมเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและภูมิภาคอื่น
ตลอดจนใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศอยางใกลชิด
ขอบังคับพรรคพลังพลเมือง พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคพลังพลเมือง พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคพลังพลเมือง” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
CITIZEN POWER PARTY ชื่อยอภาษาไทย พ.พม. ชื่อยอภาษาอังกฤษ CTPP.
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค และความหมาย
(๑) พรรคพลังพลเมือง ใชเครื่องหมาย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๒) โดยมีความหมาย ดังนี้
รุงโคงสีน้ําเงิน ขาว และแสด แสดงถึงความเปนประเทศไทย
มือสีเทา ๒ ขางจับมือกัน
แสดงถึงความรวมมือรวมใจ พลังของประชาชน
ของพลเมือง
ปกสีน้ําเงิน
แสดงถึงการนําพาประเทศไทยไปสูความเจริญ
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๕ ซอยราษฎรบูรณะ ๔๘ แขวงราษฎรบูรณะ
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๑๔๐
ขอ ๖ สาขาพรรค พลังพลเมือง ที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา “สาขาพรรค
พลังพลเมือง” ลําดับที่ ......................... จังหวัด .........................................
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ ในวันสมัครเปนสมาชิกพรรคบุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมั ค รเป น สมาชิ ก พรรคให ยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ ข องพรรคด ว ยตนเอง
พร อ มด ว ยเอกสารประกอบตามที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งกํ า หนด และให คํ า รั บ รองว า ตนมิ ไ ด
เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรค ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณา พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาแลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริห ารพรรคมีม ติ ไ มรับ ผูใ ดเปน สมาชิกพรรคโดยจะมีคํ าคัด คา น
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัย หรือจรรยาบรรณอยางรายแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้น สุด ของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถา สมาชิ กผูนั้น ดํารงตําแหนง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาว
มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
แตถาศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉั ยวามติดัง กลาวมีลั กษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรั ฐ ธรรมนู ญ
สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๘๐
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๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับ เลือกตั้ง ในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดน และมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และ
อุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญ หาขั ด แย ง หรื อ ข อ บกพร อ ง จนได รั บ การตํ า หนิ จ าก
คณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง
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(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหราย หรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจัง และตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบ ทบาททางการเมื องและเขาสู ก ารบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่ อบรรลุ เป าหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเอง และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญ และเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิก และประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิก
และประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาอาชีพ เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไป

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง
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(๒) พรรคจะรวบรวม และเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสง เสริม และสนับ สนุนการรวมตัว กันในรูป ขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรค วามรูทางการเมื องหรื อการดํา เนิน กิจกรรมทางการเมือ ง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรครวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มคี ุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บอนทําลาย
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(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงให
กรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมือง และทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการสร า งองค ก รพรรคให เ ติ บ ใหญ ด ว ยการเสี ย สละ
และใหความรูความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการบริหารพรรค
จํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
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(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ใน (๑) ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวมประชุม
รับรองไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๒๑ กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมืองชุด ใหม แลว แตกรณี และอาจไดรับ เลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
แต ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง ที่เ หมาะสมเข า ทํ า หน าที่ แ ทน จนกว า จะมี การเลื อ กตั้ ง
แทนตําแหนงที่วาง ซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
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ขอ ๒๓ กรรมการบริหารพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริห ารพรรควา งลงไม นอ ยกว ากึ่ ง หนึ่ งของกรรมการบริห ารพรรค
ทั้งหมด
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับตนทําหนาที่แทน
หัวหนาพรรค ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่ง ทําหนาที่แทน โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ใ ห ค ณะกรร มการบ ริ ห ารพร รคพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะ
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียน
พรรคการเมือง จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับ พรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่ง พรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัด สรรเงิน เพื่อเปน คาใชจายเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง ของผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อ
ที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัด สรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปน ไปตามมติของที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัด หาทุน และดูแ ลทรัพยสิน ตาง ๆ ตลอดจนบริห ารการเงิน และทรัพยสิน
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้ง และถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรค และ
คณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรค หรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรค และผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรค แตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เป น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค และเป น ผู เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
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(ข) เปน ผูเรียกประชุม ใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเปนประธานที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เป น ผู เ รี ย กประชุ ม ร ว มระหว า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิด ชอบตามที่หัวหนาพรรค หรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบ และกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิ การพรรค มี อํา นาจหนา ที่ รับ ผิด ชอบตามที่เ ลขาธิ การพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สิน
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจาก
ตําแหนงของสมาชิก
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(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํ านาจหน าที่ ตามที่ หัวหน าพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห ส ง ผู ใ ดเป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหสมาชิกของพรรคไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลัก ฐานทะเบีย นราษฎรอยูใ นจั ง หวั ด นั้น ๆ จั ด ประชุ ม เพื่ อ ดํ าเนิ น การเลื อกตั้ ง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมื อ งภายหลั ง การประชุ ม เพื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อ งแล ว
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ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรคสงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู
และลายมือชื่อของกรรมการสาขาพรรคการเมือง หนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปนที่ทําการสาขาพรรคการเมือง
ไปยังหัวหนาพรรคเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และเมื่อไดรับอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรค
มีหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองตอนายทะเบียนการเมืองตามแบบที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
กําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ
ขอ ๒๙ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๐ กรรมการสาขาพรรคการเมืองมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหม แลวแตกรณี และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
อีกได
ขอ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญ และใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสองคน ผูรับรอง และผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๒ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมือง แกสมาชิกสาขาพรรค และประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ จ ะเข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรค และเปนผูรับผิด ชอบในกิจกรรมทั้งปวงของ
สาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรค และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
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(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้น เปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมา
ลําดับตน ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย
บัญชีทรัพยสิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
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(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหประธาน
สาขาพรรคแตงตัง้ กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วา ง ซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง หากตํ า แหน ง ประธานสาขาพรรคว า งลงตาม (๑) (๒) (๓) และ
(๔) ใหรองประธานสาขาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานสาขาพรรค ใหกรรมการสาขาพรรค
ที่เ หลื ออยูเ ลือ กกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ าหนา ที่แ ทน โดยให มีอํ านาจเรี ยกประชุ ม ใหญ
เพื่ อ เลื อ กตั้ ง ประธานสาขาพรรคแทนตํ าแหนง ที่ ว างภายในเก าสิ บ วัน นั บ แต วั น ที่ ไ ดรั บ แจ ง ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่ อ คณะกรรมการสาขาพรรคพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะ ให ป ระธานสาขาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเองหรือมอบหมายใหสมาชิก
สาขาพรรคจํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๓๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมายให
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๗ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
สวนการประชุมใหญวสิ ามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอ ยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกัน
ใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองทั้งหมด
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(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึง่ หนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุม ใหญต องมีส มาชิ กตามขอ ๔๐ มาประชุม ไม นอ ยกวา สองร อยคน
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
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม ให
รองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับถัดมา
ทํ า หน า ที่ แ ทน ถ า รองหั ว หน า พรรคไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ม าประชุ ม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แต ถ าเลขาธิ การพรรคไม มาประชุ ม หรื อไม อาจปฏิ บั ติ หน าที่ ได ก็ให รองเลขาธิ การพรรคหรื อกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้ง หัว หนาพรรคการเมือง รองหัว หนาพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
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(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ทุ ก คราวให หั ว หน า พรรคแจ ง กํ า หนดการประชุ ม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น ที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรค
ไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ก อ นการประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป ข องพรรคการเมื อ ง และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร ไมวา จะเปน การเลือกตั้ง ทั่ว ไป หรื อเป น การเลือ กตั้ง แทนตําแหนง ที่วา ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่ออยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาของพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติ ใ ห ถื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าร ว มประชุ ม กรณี ที่ มี เ สี ย งเท า กั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให ป ระธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธานสาขาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอของคณะกรรมการ
สาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระ
หรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงิน และทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารเงินทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดอัน อาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจน
จัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมี
การทําบัญชีของสาขาพรรคการเมือง และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมือง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได หรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียม และคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไร และ
จะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๖๓ ในการพิ จ ารณาข อ กล า วหาสมาชิ ก ต อ งให โ อกาสแก ผู ถู ก กล า วหาแก ข อ กล า วหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรบั การลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสาม
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังพลเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังพลเมือง จํานวน ๘ คน คือ
๑. นายปรีดา ลิ้มนนทกุล
หัวหนาพรรค
๒. นายณพงศ เพชรรัตน
รองหัวหนาพรรค
๓. นายชินพร นิลวัชรมณี
เลขาธิการพรรค
๔. นายนคร ตรีบริษัท
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวทิพสุคนธ เอี่ยมจํารัส
เหรัญญิกพรรค
๖. นายสุรวุฒิ ปลั่งเสน
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นายธีรพงษ จรัสโภคิน
โฆษกพรรค
๘. นายศุภเดช อภิบาลนรชน
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

