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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคอุดมรัฐ
ดว ยนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได รั บ จดแจ งการจั ด ตั้ งพรรคการเมื อ ง ชื่ อ พรรคอุ ด มรั ฐ
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๐ ตั้งแตวัน ที่ ๒๕ กัน ยายน ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคอุดมรัฐ ดังนี้
นโยบายพรรคอุดมรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๐
พรรคอุดมรัฐเล็งเห็น ชองวางที่หายไปของการเมือง นั้น คือบุคลากรที่มีความสุจริตซื่อตรง
มีความรูความสามารถเปนเลิศจํานวนมาก ไมไดถูกเชื้อเชิญหรือไดรับการเลือกตั้งเขามาเปน ผูบริหาร
ประเทศ พรรคอุดมรัฐจะเชื้อเชิญบุคคลเหลานี้ออกมาและคัดสรรกลั่นกรองใหไดบุคคลที่มีความสามารถ
เปน เลิศ มีคุณธรรมเปน ที่ประจักษม ารับ ใชช าติและสรางสรรคความเจริญรุงเรือ งใหแ กประเทศชาติ
นอกจากนั้นจะตองกระจายอํานาจอยางแทจริงนั้นคือผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอจะตองมาจากการ
เลือกตั้ง และใหมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการตํารวจเพื่อใหสรรสรางความเจริญรุงเรืองและความสงบ
สุขใหแกทองถิ่น ทั่วประเทศซึ่งเปนนโยบายหลักของพรรคอุดมรัฐสวนนโยบายทั่วไปมีดังนี้
๑. นโยบายดานการเมือง
๑.๑ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
พรรคอุ ด มรั ฐ มุ ง มั่ น ที่ จ ะธํ า รงรั ก ษาและเทิ ด ทู น ไว ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริยในระบอบการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
๑.๒ ยึดถือรัฐธรรมนูญ
พรรคอุดมรัฐถือการปกครองตามรัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตย อันเปนกฎหมายและ
กรอบกติกาสูงสุดของประเทศที่จะยึดถือ และปฎิบัติตามบทบัญญัติแ หงรัฐธรรมนูญ เพื่อความสงบ
เรียบรอยและความเสมอภาคของประชาชน
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๑.๓ เสริมสรางองคกรทางการเมือง
พรรคอุดมรัฐ จะสงเสริม ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาพรรคการเมือ งใหเปน
สถาบันสําคัญในเจตนารมณทางการเมืองของประชาชน ดวยการกระจายอํานาจการปกครองอยางแทจริง
โดยใหมีการเลือกตั้ง ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ โดยใหมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการตํารวจใน
ทองถิ่นยกเวนเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงและการตางประเทศ เพื่อกระจายอํานาจการปกครองไดอยางเต็มที่
เพื่อประชาธิปไตยในระดับชุมชนเพื่อนําไปสูการเกิดของประชาธิปไตยและใหโอกาสบุคคลผูมีความรู
ความสามารถสูงแลวมีคุณธรรมเขามาบริหารประเทศอยางแทจริงพรรคอุดมรัฐใหสนับสนุน สงเสริม
ฝกอบรม ใหเปนแหลงความรูขอมูลแก ผูนําทางการเมืองทุกระดับ
๑.๔ ปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน
พรรคอุดมรัฐมุงมั่นที่จะสรางระบบบริหารราชการแผนดินใหมีประสิทธิภาพใหเกิดแก
ประเทศชาติและประชาชนปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ และใหมีสํานึกของการเปนผูให
บริการในการปฏิบัติการสงเสริม ใหกระบวนการบริหารราชการแผน ดิน เปน กระบวนการที่รวดเร็ว
โปรงใส สามารถเขากับประชาชนและปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
จะสงเสริมศักดิ์ศรีความมั่นคงในการปฏิบัติหนาที่ของทางขาราชการ และจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
ที่สุดเพื่อเปนเจาหนาที่ระดับสูงผูมีความเสียสละและมีความรูความสามารถเปนหลัก
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๒.๑ ดานการคาอุตสาหกรรม
พรรคอุ ด มรั ฐ เชื่ อ มั่ น ในระบบเศรษฐกิ จ แบบเสรี สนั บ สนุ น การแข ง ขั น การค า
อุตสาหกรรมโดยเสรี และเปนธรรมและตอตานการผูกขาดการคาทางดานอุตสาหกรรม มีอํานาจเหนือตลาด
สนับสนุนชวยเหลือธุรกิจการคา และอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดยอม ปองกันไมใหถูกนายทุนใหญ
ครอบงําและยึดครอง
๒.๒ ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรม
พรรคอุ ด มรั ฐ จะให ค วามสํ าคั ญ ต อ อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก รวมทั้ ง
อุตสาหกรรมชุมชนโดยนําทรัพยากรธรรมชาติใ นทองถิ่น มาประยุกตใ ชใ หเกิดประโยชนสูงสุดและ
นําพลังงานธรรมชาติหมุนเวียนมาใช ใหทุนสนับสนุนสงเสริมการศึกษาคนควา วิจัยประดิษฐกรรมเพื่อ
นําไปประยุกตใชทางธุรกิจอุตสาหกรรมทุกแขนงครบวงจร เพื่อการบริโภคภายในประเทศและสงออก
โดยจะมุงเนน การสรางมูลคาเพิ่มการควบคุม มาตรฐานการผลิต การลดตน ทุน การผลิต การจัดการ
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มลภาวะรักษาสิ่งแวดลอมใหความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตและเนนสงเสริมสนับสนุน
การผลิตทดแทนการนําเขาใหไดมากที่สุด การพัฒนารูปแบบและบรรจุใหมีความสามารถในการแขงขัน
กับตลาดโลก
๒.๓ ดานเสถียรภาพทางการเงิน
รักษาเสถียรภาพทางการเงิน โดยใชผูบริหารมืออาชีพจากทั่วโลกโดยมีคณะผูนําสูงสุด
ดูแลรับผิดชอบดูแลอยางใกลชิดควบคูกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสมและทิศทางที่
สอดคลองตอสังคมโลกใหมีการกระจายรายได กระจายโอกาสและบริหารจัดการทรัพยากรไปสูทองถิ่น
และชุมชนใหเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งและดีขึ้น
๒.๔ พัฒนาดานการเกษตร
พรรคอุดมรัฐสงเสริมใหเกษตรกรมีทางเลือกที่จะทําการเกษตรธรรมชาติ เกษตรกรรม
ทางเลือกและปลูกฝงการดําเนินชีวิติแบบพอเพียงใหเกษตรรวมกลุมกันในรูปแบบสหกรณเพื่อชวยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และจะพัฒนาโครงสรางอุตสาหกรรมการเกษตร ใหพัฒนาดวยแนวคิด การบริหาร
การจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีก ารเกษตรสะสมองคความรู และสถิ ติที่เ กี่ยวขอ งกับ การเกษตร
การพัฒนาและคุม ครองพันธุพืช การพัฒนาที่ดินและการจัดการทําเกษตรกรรม สงเสริม ใหมีการใช
พลังงานหมุนเวียนทางการเกษตรเพื่อใหผลผลิตเกษตรมีราคาสูงและประหยัดงบประมาณการซื้อพลังงาน
จากตางประเทศ นําระบบโซนนิ่งโควตา หมายถึง พื้นที่และจํานวน มาใหควบคุมผลผลิตใหสอดคลอง
กับตลาดการคาลวงหนา เพื่อขอแผนการผลิตและจําหนายไดราคาดี เพื่อจูงใจใหชาวไรหันมาปลูกไม
เศรษฐกิจแทนที่ จัดใหมีปาชุมชน บริหารโดยหมูบานและนักวิชาการพื้นที่ปาสงวน
๒.๕ การพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ําและปาไม
พรรคอุดมรัฐจะจัดการพัฒนาทรัพยากรน้ําทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จะเรงรัดพัฒนา
อนุรักษแหลงน้ําพัฒนาระบบชลประทาน สงเสริมและควบคุมการใชน้ําอยางมี ประสิทธิภาพทางดาน
ปาไมจะใหมีการใชมาตรการการตัดไมทําลายปาและปลูกปา
๒.๖ เพิ่มขีดความสามารถทางพาณิชยกรรมและบริหาร
พรรคอุดมรัฐจะพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการประกอบพาณิชยกรรมและสงเสริมใหเกิด
การแขงขันความสามารถในการเขาสูตลาดและความสะดวกในการเขาถึง การบริการของธุรกิจบริการ
ผ า นทางสื่ อ อี เ ล็ ก ทรอนิ ค ส ไ ปทั่ ว โลกและบริ ก ารด า นการท อ งเที่ ย วสนั บ สนุ น ให มี ก ารท อ งเที่ ย ว
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ภายในประเทศจากนักทองเที่ยวทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณอยางอนุรักษในสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
ที่ดีงามของทองถิ่นไทย
๓. นโยบายดานการคมนาคม
พรรคอุ ด มรั ฐ มุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาระบบการคมนาคมขนส ง ให มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ความปลอดภัยและความตองการของประชาชนในทุกภูมิภาคไดอยางเทาเทียมกันเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศโดยสงเสริมภาคเอกชนใหความรวมมือกันกับภาครัฐพัฒนาเสน ทางคมนาคม
ขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมขนสงระหวางประเทศเพื่อนบาน
๓.๑ การพัฒนาใหบริการกระแสไฟฟาและพลังงาน
พรรคอุดมรัฐจะพัฒนาระบบการผลิตและคุณภาพของกระแสไฟฟาใหมีความเพียงพอ
โดยมุงมั่น วิจัยและพัฒนาผลิตกระแสไฟฟาที่ใ ชทุน ต่ําจากการวิจัยนําพลังงานธรรมชาติม าใชใ หเกิด
ประโยชน เชน พลังงานการหมุนเวียนทางการเกษตร พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตยและ
ลมเลิกโครงการไฟฟานิวเคลียรแตยังศึกษาและติดตามแบบใหมที่กําลังทดลองใชยุโรปสนับสนุนใหนํา
เอทานอลและน้ํามันพืชมาใชอยางเต็มที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไมทดแทนโตเร็วพื้นที่ปาไมพื้นที่ปลูกพืชไร
โดยสงเสริมใหปลูกไมเศรษฐกิจแทน
๓.๒ นโยบายสนับสนุนดานการสงออก
ลดขั้นตอนใหนอยลง การพัฒนาระบบการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกแกการ
สงออกทาอากาศยาน สถานีขนถายสินคาใหมีความรวดเร็วและโปรงใส รวมทั้งรวมมือระหวางภาครัฐ
ดานการติดตามแกไขปญหาและการกําหนดทิศ ทาง สงเสริมภาคการสงออกอยางเปนระบบทั้งวงจร
นอกจากนี้จะพยายามลดการนําเขาโดยสงเสริมผลิตเองภายในทดแทนการนําเขาใหไดมากที่สุด
๔. นโยบายดานการสังคม
๔.๑ นโยบายดานการศาสนา
พรรคอุดมรัฐจะทํานุบํารุงทุกศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาโดยสังคายนาและสอดสอง
พระภิกษุสงฆใ หปฏิบัติตัวตามพระวินัยอยางเครงครัดเพื่อ ใหเปน ที่พึ่งทางจิตวิญญาณของประชาชน
อยางแทจริงรวมทั้งการใชงบประมาณเพื่อบูรณะและซอมแซมวัดวาอารามใหมีสภาพที่ดีทั่วประเทศ
๔.๒ สงเสริมสวัสดิภาพเด็ก สตรี คนชรา
พรรคอุดมรัฐจัดใหมีเครือขายองคกรความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนา
ชุมชนทั่งภาครัฐและภาคเอกชนในการฟนฟูสวัสดิภาพเด็ก สตรี และคนชรา จากการทารุณกรรมและ
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กดขี่ขมเหงลอลวง จัดหาอาชีพใหตามความเหมาะสมและมีกองทุนชวยเหลือ มีสิทธิพิเศษและผลักดัน
กฎหมายที่เปนประโยชนในการคุมครอง สวัสดิภาพเด็ก สตรี และคนชรา โดยจัดใหมีอาสาสมัครและ
สนับสนุนงบประมาณใหเหมาะสม
๔.๓ กระจายการบริหารสาธารณะสุข
ดานการกระจายการใหบริการสาธารณะสุข บุคลากรทางการ หมายถึง บริการทาง
สาธารณะสุขและอุปกรณเครื่องมือการแพทยที่ทันสมัยเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกินอยู
และสุขอนามัยกับควบคุมการประกอบวิชาชีพโรคศิลปใหเปนไปตามจรรยาบรรณแพทยอยางเครงครัด
การคนควาวิจัย โดยอาศัยภูมิปญญาชาวบาน การคิดคนสูตรยา โดยควบคุมและกวดขันใหไดรับความ
ปลอดภั ยจากการบริโ ภคอาหารและยาสนั บสนุน ใหมี คน คว าวิ จัย สมุ น ไพรไทยอยา งจริง จัง และนํ า
ประยุกตใชใหทันสมัย
๔.๔ อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
พรรคอุดมรัฐ สงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยโดยใหมีการรวมมือกับภาครัฐและ
เอกชนรวมมือกันทํานุบํารุง ซื้อคืน บูรณะที่เสื่อมโทรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อใหเปนมรดก
ทางประวัติศาสตรเปนแหลงความรูและการทองเที่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่น
๔.๕ สงเสริมการกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
พรรคอุดมรัฐมุงมั่นทั้งสงเสริม ตอการพัฒนาสุขภาพและศักยภาพของคนในสังคมดวย
การใชการกีฬาในการพัฒนาประชากรดานสุขอนามัยและสภาพจิตทั้งนี้จะสงเสริมใหมีการจัดการแขงขัน
กีฬาทั้งในและนอกประเทศใหมีการจัดตั้งตอกีฬาและจัดการแขงขันกับสนับสนุนสถานที่ใหแขงขันดาน
กีฬาและมอบรางวัลเกียรติยศ
๕. นโยบายดานการตางประเทศ
พรรคอุดมรัฐ มีน โยบายที่จะเปน มิตรกับทุกประเทศโดยจะสงเสริมเพื่อไดมีการแลกเปลี่ยน
ความสัมพันธระหวางประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมรวมถึงความรวมมือทางวิชาการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการรักษาสิ่งแวดลอมในระดับทวิภาคีในประโยชนและความมั่นคงของ
ชาติและยกระดับภาพลักษณของประเทศไทยใหสูระดับสากลประเทศยอมรับ
เพิ่มพูนความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
พรรคอุดมรัฐมีเจตนารมณที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเพื่อการ
พัฒนารวมมือ แกไขปญหาและอยูรวมกัน อยางสัน ติโดยจะสนับสนุน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
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องคกรประชาชนใหมีความรวมมือกันอยางใกลชิดเสมือนญาติพี่นองและรวมมือที่จะสรางกลุมเศรษฐกิจ
ที่จะจัดระเบียบการคาใหมใ นระดับโลกเพื่อเพิ่มพูน ผลประโยชนรวมกัน กับประเทศเพื่อ นบานและ
สงเสริมสันติภาพและเสมือนภาพความมั่นคงโดยยึดถือความถูกตองการเคารพสิทธิมนุษยชน การรักษา
สมดุ ล ทางนิ เ วศวิ ท ยาระหว า งประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต แ ละผลั ก ดั น ให อ าเซี ย น
มีความสัมพันธกันมากขึ้นโดยยึดถือสหภาพยุโรปเปนแมแบบ
ขอบังคับพรรคอุดมรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ข อ บั ง คั บ พรรคอุ ด มรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ ป ระชุ ม คณะผู จั ด ตั้ ง พรรคอุ ด มรั ฐ เมื่ อ วั น ที่
๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกําหนดขอบังคับพรรค
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคอุดมรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใ ชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ชื่อวา “พรรคอุดมรัฐ” ชื่อยอภาษาไทยวา “อร.” ใชชื่อ
ภาษาอังกฤษวา “UTOPIA PARTY”
ขอ ๔ เครื่องหมายที่มีลักษณะเปนรูปแบบดอกบัวตูม ภายในมีรูปแผนที่ประเทศไทย และ
ตัวเลขไทย เลข ๙ มีคําขวัญวา “นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย สถิตทั่วแตชั่วดี ประดับไวในโลกา”
รอบรูปดอกบัวตูม ใตดอกบัวเปนปายชื่อ “พรรคอุดมรัฐ UTOPIA PARTY”
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คําอธิบายภาพเครื่องหมายพรรคอุดมรัฐ
รูปแบบแผนที่ประเทศไทยในกรอบทรงดอกบัว หมายถึง พรรคอุดมรัฐบริหารประเทศไทย
โดยสุจริต และเปนธรรม
รูปเลขเกาไทยมีหางยาว หมายถึง ความรุงเรืองเจริญกาวหนาของประเทศไทย
คําขวัญของพรรคในลายเสนดอกบัว เปนคําโคลงโลกนิติทอนสุดทาย หมายถึง การทําความดี
ปรากฏไวใหอนุชนรุนหลังแซซองสรรเสริญ
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ. บานเลขที่ ๑๖๒ หมู ๔ ถนนราษฎรพัฒนา แขวงบางปะกอก
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๑๔๐
ขอ ๖ สาขาพรรคอุดมรัฐ ที่ไดรับอนุมัติใ หจัดตั้ง ณ. ที่ใ ดใหเรียกวาพรรคอุดมรัฐ สาขา
(ตามชื่อระดับจังหวัด หรือ ระดับอําเภอ หรือ ระดับภาคนั้น ๆ )
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิก ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค
มีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๘ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมาอยาง
รุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) มีความเขาใจในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๙ การสมัครเปนสมาชิกพรรคอุดมรัฐใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค
ตอเลขาธิการพรรคหรือตอประธานสาขาพรรคแลวใหเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคพิจารณา
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เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการ บริหารพรรคอนุมัติใ หรับเปนสมาชิกได
สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๐ การคัดเลือกผูสมัครเปน สมาชิกสามัญตองทําเปน หนังสือมีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาหาคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคแลวแตกรณีและใหสงวนคําคัดคาน
ไวเปน ความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมบริหารพรรคเพื่อรับ
หรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๑ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิก โดยจะมีคําคัดคานหรือไม
ก็ตามใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาถึงที่สุด
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๘
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๗๓ วรรคสอง
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๓ การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๒ (๕) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุม รวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมดและการลงมติใ ห
ลงคะแนนลับเทานั้น แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรค
มี ม ติ คั ด ค า นว า มติ ดั ง กล า วมิ ไ ด มี ลั ก ษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรั ฐ ธรรมนู ญ และศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวา
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวมี
ลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมือง
อื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสาร
เกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
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ขอ ๑๔ การลาออกจากสมาชิกพรรคใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอสํานักงานใหญ
พรรคและมีผลเมื่อสํานักงานใหญพรรคไดลงรับหนังสือลาออกดังกลาวแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขา
พรรคกรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละและพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและอุดมการณของ
พรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปน ผูที่มีความรูมีอุดมการณอยางแรงกลาและยึดมั่น ในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแทเพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญ หาขั ด แย ง หรื อ ข อ บกพร อ งจนได รั บ การตํ า หนิ จ ากคณะ
กรรมการบริหารพรรคและหรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๖ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัดใหการสนับสนุนนโยบายและมติ
ของพรรคอยางจริงจัง
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(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๗ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมื อ งและเข า สู ก ารบริ ห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่ อ บรรลุ เ ป า หมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุม ครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพ ใหกับมวล
สมาชิก
(๔) พรรคจะให ความสํ าคั ญแก มวลสมาชิ กพรรคทุกท านอยา งเต็ม รู ปแบบ โดยใหถื อว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๘ เพื่ อ เป น การสง เสริ ม ความรู ค วามเข า ใจทางการเมือ งแก ส มาชิ กและประชาชน
โดยทั่วไปอันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
วิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพเพื่อ
ฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
กระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขา
ยิ่งขึ้น
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(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน การรวมตัวกัน ในรูปขององคกรชุม ชนทองถิ่น เพื่อ ให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิการจัดการการดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริม ใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริม ใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๙ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคอุดมรัฐใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปน
ที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังนี้
(๑) สมาชิ ก พรรคทุ ก ระดั บ ต อ งยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ ข องพรรคและไม ฝ า ฝ น ต อ ระเบี ย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรครวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอ
กฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่
กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและ
วงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีม ติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๐ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
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(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติและมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๑ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคนประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุม ใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๑
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(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหาร
พรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรูความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสมและการเสี ยสละให กั บพรรค จํ านวนกึ่ งหนึ่ งของจํ านวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มเี ศษใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อ ใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ไดแตผูเสนอ
ชื่อกับผูรับรองใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๓ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละหกป
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรคอนุมัติใหออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรคมี
อํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แ ทนจนครบวาระของผูที่
พน จากตําแหนงแตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปน ตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ให ร องหั ว หน า พรรคลํ า ดั บ ต น ทํ า หน า ที่ แ ทนและให มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม ใหญ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะ
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กรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแต
อายุตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน
และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสามสิบวัน
หากเกิ ด กรณี อื่ น อั น เป น เหตุ ใ ห ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะ
กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตนให
หัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในยี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบ
รับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๕ คณะกรรมบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบายขอบังคับพรรคและมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่นตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจ ารณาจัด สรรเงิน เพื่ อเป น ค า ใช จ ายเกี่ ยวกั บการเลื อกตั้ งสมาชิก สภาผู แ ทนราษฎร
ในสวนของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคโดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการเลือกตั้งหรือ
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนโดยจัดสรรเปน
จํานวนรวมซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งโดย
จัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุ ม ไม ใ ห ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
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(๗) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต าง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่ง การใด ๆ เพื่อใหการดํา เนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งและรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษก
พรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชว ยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไมชัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๖ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
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(ค) เปนผูเรียกประชุม รวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรคและเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะ
กรรมการบริหารพรรคเทานั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน า พรรค มี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรคหรื อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนา
พรรคมอบหมาย
(ข) เปน ผู เสนอรายงานตอ คณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุม ร วมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เป น เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุม
ใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิ ก ารพรรค มี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขาธิ ก ารพรรคหรื อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงิน
ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
(๘) หามคณะกรรมการบริหารเปนตัวแทนของพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎร
แบบสัดสวนในนามพรรคอุดมรัฐ
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๗ ในการเลื อ กตั้ง สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรทั่ว ไปในแต ล ะครั้ ง ใหค ณะกรรมการ
บริหารพรรคแตง ตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลื อกตั้งทั่ว ไปจํานวนไมนอ ยกวาห าคนเพื่อ ทําหนา ที่
คัดเลือกสมาชิกพรรคที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตอ งตามกฎหมายเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๒๘ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรค เพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรในนามของพรรคทั้ งแบบสัด สว นหรือ แบบแบ งเขตเลื อกตั้ง เพื่ อเสนอต อ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรค มีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งในแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไป
พิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีความรูความสามารถเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในนามของพรรค
(๓) ใหคณะกรรมการเลือกตั้งทั่วไปกลั่น กรองคัดเลือกสมาชิกที่อาสาสมัครเปน ผูแ ทนของ
พรรคโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ ดังนี้
๑. ไมเปนหรือเคยเปนคณะกรรมการบริหารพรรค หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
๒. ผูที่ ส มั ค รเข า รับ เลื อ กตั้ ง เปน ผู แ ทนพรรคจะต อ งไม เ คยลงสมั ค รรั บเลื อ กตั้ ง เป น
ผูแทนราษฎรแบบสัดสวนมากอน ยกเวนพรรคอุดมรัฐ ในอนาคต และในระดับทองถิ่น เชน กํานัน
ผูใหญบาน อบต. อบจ. เทศบาล เปนตน
๓. การมีเสรีทางการเงิน และมีความพอเพียง
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๔. มีความรูความสามารถเปนเลิศ
๕. มีบุคลิกภาพดีเยี่ยม
๖. มีวิสัยทัศนกวางไกล
๗. มีคุณธรรมเปนที่ประจักษ
เพื่อสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับคณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคล
ทําการกลั่นกรองคัดเลือกผูสมัครในแตละจังหวัดได
ขอ ๒๙ การตัดสิน ของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัคร
รับเลือกตั้งใหถือเปนที่สุด เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น ก็ใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติ
ขอ ๓๐ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๑ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นใหคณะกรรมการสาขา
พรรคประจําเขตหรือทองที่แ ละสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่น เปน ผู
พิ จ ารณาแล ว แจ ง ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคได รั บ ทราบและพิ จ ารณาต อ ไป ในกรณี ที่ ไ ม มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่น ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผู
พิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๒ แผนและกํ าหนดระยะเวลาในการจัด ตั้ง สาขาพรรคการเมื องในเขตเลือ กตั้ งใด
ให ขึ้ น อยู กั บ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค ตามความประสงค ข องสมาชิ ก สามั ญ
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
(๑) ใหคณะกรรมการบริหารเปน ผูกําหนดแผนการจัดตั้งพรรคในแตละภาค หรือจังหวัด
โดยอาจพิจารณาใหจัดตั้งเปนศูนยประสานงาน หรือ สํานักงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคได
(๒) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใ หตั้งสาขาพรรคแลว ใหประธาน คณะผูกอตั้ง
เรียกประชุม ใหญสมาชิกสาขาพรรคเปน ครั้งแรกและตองมีสมาชิกมาประชุม ไมนอยกวาสามสิบคน
เพื่อเลือกกรรมการสาขาพรรคภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับอนุมัติใหตั้งสาขาพรรคได
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(๓) คณะกรรมการสาขาพรรคมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมการดําเนินงานของสาขาพรรค
ใหเปน ไปตามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติของพรรค ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุม
กรรมการเพื่อปรึกษากิจการของสาขาพรรคอยางนอยปละ ๒ ครั้ง
(๔) สาขาพรรคเปนหนวยบริหารกิจการของพรรค ในเขตเลือกตั้งและมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑. ชวยคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
๒. ชวยสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือหัวหนาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๓ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่ม จัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตาม
หลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป โดยจัดทําทะเบียน
สมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในเกาสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุม สมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
แลวใหแ จงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหน ายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวันเพื่อดําเนิน การตามกฎหมายตอไป การประชุม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ดังกลาวตองมีสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ
เขารวมประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๕ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขา
พรรคเปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
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(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๖ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละ ๖ ป และมีสิทธิไดรับเลือก
เขามาอีก ๑ ครั้ง และหามลงสมัครรับเลือกตั้งผูแทนราษฎรแบบสัดสวนในนามพรรคอุดมรัฐ
ขอ ๓๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญ ตามลําดับ
ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๘
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขา
พรรคอื่น ๆ อีกคนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๗ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนิน การใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอ คณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
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ขอ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรคเมื่อมีเหตุ
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ รองประธานสาขา
พรรคเปนผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดมีอํานาจเรียกประชุมใหญ
สาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๔๐ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนตําแหนงตามขอ ๓๙
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๔๑ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดให
มอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๔๒ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๓ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูใน
ขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณา
เรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่ อ มี ผู เ ข า ชื่ อ ร อ งขอให เ รี ย กประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ตามวรรคแรกให ค ณะ
กรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการ
ประชุมใหญแ ตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม
ระเบียบวาระใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๔ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตอ งเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๕ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๔๑ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ในการประชุม ใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๕ มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
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 ๔๗ ใหหั วหนาพรรคเป น ประธานในที่ ประชุม ใหญ ถา หัวหนา พรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับ ถัดมา ทํา หนา ที่แ ทน ถา รองหั วหน าพรรคไมอ ยูใ นที่ประชุม ให คณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๔๘ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๔๙ คําบอกกลาวเรียกประชุม ใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุ ม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๐ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนา
พรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหาร
พรรคทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมี กรรมการบริ หารพรรคมาประชุ ม
ไมน อยกวา กึ่ง หนึ่ง ของจํ านวนคณะกรรมการบริห ารพรรคที่ มีอยู ใ นขณะนั้น จึง จะเปน องค ประชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใ ห
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขานุการในที่ประชุมแตถา
เลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่
แทน
ขอ ๕๒ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
กรรมการสาขาพรรคจํา นวนไมนอ ยกว ากึ่งหนึ่งของจํ านวนคณะกรรมการสาขาพรรคเท าที่มี อยูใ น
ขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุม วิสามัญเพื่อพิจารณา
เรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุมใหญ แตสําหรับการประชุมใหญ
วิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระใหเปนไปตามญัตติของผูขอ
ใหเรียกประชุม
ขอ ๕๔ ญั ต ติ ข องผู ข อให เ รี ย กประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ต อ งเสนอต อ ประธานสาขาพรรค
พรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๕ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๖ ใหประธานสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๕๘ มาประชุมไมนอยกวาสามสิบคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๗ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขา
พรรคไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๘ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองหรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๙ คํา บอกกล าวเรีย กประชุ ม ใหญ สาขาพรรคทุก คราวให ประธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๐ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งเดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกิน กึ่งหนึ่งรวมกัน ขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๑ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในคณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธาน
สาขาพรรคเปน ประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนา ที่ประธานไดก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๖๒ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๓ ใหค ณะกรรมการบริ หารพรรคการเมือ งมีห นา ที่รับ ผิดชอบเกี่ย วกับ การบริ หาร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตลอดจนจัดใหมีการ
ทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมี
การทําบัญ ชีของสาขาพรรคการเมือ งและรับ รองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบั ญชีของสาขาพรรค
การเมืองเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๖๔ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนที่
รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๕ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทินที่
ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได
และคาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขา
พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายไดและคาใชจายอยางนอยตองแสดงที่มาของรายได ซึ่งไดรับจากเงินบริจาค
เงิน สนับสนุ น จากรัฐ และรายไดอื่น ที่มี กับทางใช ไปของคาใชจา ยดําเนิน การของพรรคการเมือ ง
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไว โดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๖๖ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตอ งเสนอที่ประชุม
ใหญของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปด
ประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนา
พรรคการเมืองตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสง
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งบการเงินตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้ง
สําเนาบัญชี
ขอ ๖๗ ใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการการสาขา
พรรคการเมือง มีหนาที่ยื่น บัญชี แ สดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน ของตน คูสมรส และบุตรที่ยั ง
ไมบรรลุนิติภาวะตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนงและภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่พนจากตําแหนง
ขอ ๖๘ หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือ ง กรรมการสาขาพรรค
การเมือง และสมาชิกซึ่งไดรับการบริจาคตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตองนําสงเขา
บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๖๙ บรรดาเงิน ที่พ รรคการเมือ งไดรับ การบริจาคมา ให หัวหน าพรรคการเมื อ งและ
เหรัญญิกพรรคการเมืองนําไปฝากไวกั บธนาคารพาณิช ยโดยระบุชื่อ เจาของบั ญชีใ นนามของพรรค
การเมืองนั้น
ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองนําเงิน ไปฝากไวกับ
ธนาคารพาณิชย ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชี
ของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงิน ฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกน ายทะเบียนภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดเปดบัญชี
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๗๐ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอัน ควรแก
การลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๗๑ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๗๐ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหาร
พรรคคนใดคนหนึ่งหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนา
พรรค มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้น เสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรคเพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
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ขอ ๗๒ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๗๓ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออกจาก
ทะเบียนใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๗๔ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๗๓
วรรคสอง ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๓
หมวด ๑๓
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๗๕ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็แตดวยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๗๖ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มา
ประชุม ยกเวนหมวด ๘ ขอ ๒๘ ตองมีคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ของสมาชิกที่มาประชุม
(๓) กรรมการบริหารจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งอาจเสนอใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคได
โดยทําเปนหนังสือพรอมกับคําชี้แจงขอดีขอเสีย ยกเวนหมวด ๘ ขอ ๒๘ ตองมีคะแนนเสียงเปนเอกฉันท

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ในการแกไขเพิ่มเติมนั้นยื่น ตอหัวหนาพรรคเมื่อหัวหนาพรรคไดรับคํารองขอตามวรรคหนึ่ง
ใหนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารแลวนําเสนอที่ประชุมใหญ
(๔) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรค ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม ยกเวนหมวด ๘ ขอ ๒๘ ตองมีคะแนน
เสียงเปนเอกฉันท
หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจ
ตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๔
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๗ พรรคอุดมรัฐ มีความมุงมั่น ที่จะสนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารง
อยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๗๘ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๙ ในกรณีที่พรรคอุดมรัฐตองยุบเลิกใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลังจากการ
ชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอุดมรัฐ
คณะกรรมการบริหารพรรคอุดมรัฐ จํานวน ๗ คน ดังนี้
๑. นายจรัส วงศทวีเกียรติ

หัวหนาพรรค

๒. นายช.เชิดพงศ เพ็ชญไพศิษฏ

รองหัวหนาพรรค

๓. นางสาวสุภา ขันติศิริ

เลขาธิการพรรค

๔. นายเมธา วงศทวีเกียรติ

รองเลขาธิการพรรค

๕. นางสาววีณา ชาญสอน

เหรัญญิกพรรค

๖. นางสาวทิพยนารี วงศทวีเกียรติ

โฆษกพรรค

๗. นายบุญหลาย ลาเบิกบาน

กรรมการบริหารพรรค
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

