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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคไทยภูพาน
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคไทยภูพาน
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองของพรรคไทยภูพาน ดังนี้
นโยบายพรรคไทยภูพาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
นโยบายการเมือง
๑. พรรคไทยภูพ านยึดมั่น จงรักภักดี และเทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย สถาบัน ชาติ
และสถาบันศาสนา ดวยชีวิต
๒. พรรคไทยภู พ านจะธํ า รงไว ซึ่ ง ความเป น เอกราชและยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๓. พรรคไทยภูพ านจะยึดมั่น และรั กษาไว ซึ่ งรัฐ ธรรมนู ญ อธิป ไตยแหง ชาติบู รณภาพ
แหงอาณาเขต ตลอดจนสิทธิเสรีภาพความเสมอภาค และความผาสุกของประชาชนทุกหมูเหลา
๔. พรรคไทยภูพานเนน การปฏิรู ปการเมือง ดําเนิน การกระจายอํานาจสูประชาชนและ
การปกครองสวนทองถิ่น อยางจริงจัง และเปนรูปธรรม
นโยบายเรงดวน
๑. นโยบายประกันราคาพืชผล สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกร ชาวไร ชาวนา ใหสรางผลผลิต
ที่มีคุณภาพออกสูตลาด และสามารถขายผลผลิตใหไดราคาดี คุมกับการลงทุน โดยดําเนินการดังนี้
๑.๑ จั ด สรรงบประมาณลงสู อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เช น องค ก ารบริ ห าร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการ ในการรับซื้อและประกันราคาพืชผลของเกษตรกร ชาวนา ชาวไร ในเขตรับผิดชอบ
ของตัวเอง
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๑.๒ จัดสรรงบประมาณ ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อแปรรูปสินคาการเกษตร
แลวทําการคาขายกับภาคเอกชนทั้งภายในและระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนการสรางรายไดใหองคการ
บริหารสวนจังหวัด อีกทางหนึ่ง
๑.๓ ประกันราคาขาว เกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. นโยบายดานการรักษาพยาบาล คนจนรักษาฟรี เศรษฐีจา ยเงิน
๒.๑ สํารวจ และออกบัตรประจําตัวคนยากจน ใหกับประชาชนคนจน ซึ่งผูถือบัตร
ประจํา ตั วคนจน สามารถแสดงบัต ร เข ารั บ การรั กษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรั ฐ ได ทุก แห ง
ทั่วประเทศ
๒.๒ ขาราชการ พนักงานรัฐ วิสาหกิจ และผูมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลตามระเบียบ
ของทางราชการ ใหสามารถใชสิทธิไดเต็มที่และโดยสะดวก
๒.๓ พนักงาน ลูกจาง ผูใชแรงงานของบริษัท หางราน หรือหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน สามารถใชสิทธิทางดานประกันสังคมไดอยางเต็มที่และโดยสะดวก
๒.๔ บุคคลผูมีรายไดสูง ไมเดือดรอน ใหจายคารักษาพยาบาลเต็ม เพื่อเฉลี่ยชวยเหลือคนจน
๒.๕ การบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลแก ทุ ก กลุ ม เน น ความเสมอภาคเท า เที ย ม และ
ประสิทธิภาพที่ทัดเทียมกัน
๓. นโยบายเศรษฐกิจ เพิ่มรายไดใหประเทศและประชาชน
๓.๑ ปรั บโครงสร า งหนี้ ใ ห กับ ภาคประชาชน คนยากจน โดยรั ฐ จั ด ตั้ง หน ว ยงาน
รับผิดชอบ
๓.๒ แรงงานกูชาติ ๑ หมูบาน ๑๐๐ แรงงานกูชาติ โดยรัฐจัดฝกอบรมฝมือแรงงาน
ใหราษฎรหมูบานละ ๑๐๐ คน แยกฝกอบรมชางฝมือตามความถนัดของแตละคน ใหเปนชางฝมือ
คุณภาพเชี่ ยวชาญดา นอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน ให จัดอบรมและสอนภาษาใหผูเ ขารับการอบรมดว ย
เพื่อ ใหสามารถสื่อสารกับคนตางชาติ หรือนายจางได เพื่อยกระดับแรงงาน เสร็จแลวรัฐ เปน ผูหา
ตําแหน งงานใหรัฐ ดูแ ลแรงงานทุกขั้น ตอน โดยแรงงานไมต องจา ยเงิน สดเปน คานายหนา รัฐเป น
ผูดําเนินการใหเพียงแตใ หแรงงานจัดกลุมค้ําประกันกันเอง และเซ็นยิน ยอมใหนายจางสงเงินคาจาง
ของผูใชแรงงานรายเดือนผานบัญชีธนาคารของรัฐตามที่รัฐ กําหนด โดยรัฐจะหักหนี้คืน จากเงิน ใน
บัญชี ๑๕% ของรายไดแตละเดือน ที่เหลือก็จะเปนของผูใชแรงงานและญาติพี่นอง
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๔. นโยบายดานการปฏิรูปการเมือง ในหมวดการกระจายอํานาจ เพื่อใหประชาชนมีอํานาจ
อยางแทจริง
๔.๑ ตั้งกระทรวงทองถิ่น เพื่อดูแลบังคับบัญชากรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ทั่วประเทศ
๔.๒ แยกอํา นาจระหว างฝ า ยปกครอง กรมการปกครอง ผู ว า ราชการจัง หวัด และ
นายอําเภอ ออกจากฝายพัฒนา คือ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล อยางเด็ดขาด โดยใหแตละฝายมีกรอบอํานาจหนาที่ที่ชัดเจน
ไมกาวกายซึ่งกันและกัน ดังนี้
ก. ฝายปกครอง ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ใหมีอํานาจ หนาที่ดังนี้
(๑) ดูแลเรื่องความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และความสงบภายในประเทศ
จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน
(๒) ดูแลเรื่องอาชญากรรม
(๓) ดูแลปราบปรามยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท
(๔) ดูแลงานดานทะเบียนราษฎร
(๕) ดูแลงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด โดยไมมีอํานาจไปเกี่ยวของกับ
องคก รปกครองส วนทอ งถิ่ น ทุ กระดั บเพื่อ ให องค กรปกครองสว นท องถิ่น มีอิ สระโดยแท จริ งตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ข. ฝายพัฒนา (องคกรปกครองสวนทองถิ่น)
(๑) ดูแลดานโครงสรางพื้นฐานทั้งหมด
(๒) ดูแลดานสังคมทั้งหมด
(๓) ดูแลดานพัฒนา และสงเสริมอาชีพทั้งหมด
(๔) ดูแลดานภัยพิบัติทั้งหมดทุกดาน
(๕) ดูแลดานสาธารณสุข
(๖) ดูแลดานการศึกษา
(๗) ดูแลดานวัฒนาธรรมประเพณี
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(๘) ดูแลสงเสริมดานการกีฬา
(๙) ดูแลสงเสริมกิจการสตรี
(๑๐) ดูแลกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอยางครบวงจรโดยบูรณาการรวมกัน
ระหวางทองถิ่นทุกระดับ
(๑๑) กระจายงบประมาณลงสูองคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหาร
สวนตําบลใหมากขึ้นและใหเปนไปตามที่ รัฐธรรมนูญกําหนดโดย
(๑๑.๑) องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด มี ง บประมาณป ล ะไม ต่ํ า กว า
๑,๐๐๐ ลานบาท ตอ ๑ แหง ไมรวมรายไดจากภาษีที่ทองถิ่นเก็บเอง
(๑๑.๒) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง มีงบประมาณไมต่ํากวาเทศบาล
๔๐๐ ลานบาทตอไป ไมรวมรายไดจากภาษีที่ทองถิ่นเก็บเอง
(๑๑.๓) เทศบาลตําบล เทศบาลละ ๕๐ ลานบาทตอป ไมรวมรายได
จากภาษีที่ทองถิ่นเก็บเอง
(๑๑.๔) องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล มี ง บประมาณป ล ะไม ต่ํ า กว า
๕๐ ลานบาท ไมรวมรายไดที่เก็บไดจากภาษีทองถิ่น
(๑๒) องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
ขึ้นตรงตอกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงทองถิ่น โดยไมตองผานผูวาราชการจังหวัด
(๑๓) ใหปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
(๑๔) ผู ว า ราชการจั ง หวั ด นายอํ า เภอ นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล ประสานความรวมมือในการทํางานรวมกัน
๕. นโยบายดานรัฐวิสาหกิจ
- ยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกแหง เพื่อรักษาไวเปนสวัสดิการประชาชน
๖. นโยบายดานปราบปรามยาเสพติด
๖.๑ ปราบปรามผูผลิตและแหลงผลิต
๖.๒ ปราบปรามผูคารายใหญและรายยอย
๖.๓ ทําทะเบียนบําบัดผูเสพยาเสพติดอยางจริงจังตอเนื่องและเพียงพอ
๗. นโยบายดานการศึกษา
๗.๑ จัดบุคลากรทางการศึกษาใหเพียงพอ
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๗.๒ จัดวัสดุ ครุภัณฑ สื่อการเรียนการสอนทางการศึกษาใหเพียงพอโดยสนับสนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการอุดหนุนงบประมาณ
๗.๓ จัดสวัสดิการใหกับบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ
๗.๔ ยกระดับทางวิช าการของครูระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใหเทียบเทา
หรือใกลเคียงกับระดับอุดมศึกษา โดยดําเนินการดังนี้
(๑) ใหครู อาจารย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีหนาที่ทําการสอน
อยางเดียว ไมตองไปรับผิดชอบงานในหนาที่อื่น ๆ
(๒) ครู อาจารย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เมื่อวางเวนจากการสอน
ในโรงเรีย นประจําของตนแลว ให สามารถหมุน เวียนไปสอนนักเรียนในโรงเรีย นอื่น ที่อยูใ นเขต
การศึกษาเดียวกันได โดยใหรับคาวิชาที่สอน ชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท
(๓) ครู อาจารย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สามารถไปสอนโรงเรียน
เอกชนหรือสถาบันการศึกษาเอกชนได ในวันหยุดราชการ วันเสาร - อาทิตย
(๔) เงินวิทยะฐานะ ของครู, อาจารย จะตองกําหนดใหเปนไปตามกฎหมาย
คลองตัวในการอนุมัติเบิกจาย อยางทั่วถึง โดยตั้งเปนงบประมาณ วิทยะฐานะครู อาจารยโดยเฉพาะ
โดยไมตองเอาไปรวมอยูกับงบกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
๘. นโยบายปฏิรูประบบราชการ
๘.๑ ยุบรวมกระทรวงที่มีภารกิจซ้ําซอนคลายคลึงกัน ใหเปนกระทรวงเดียวกัน
๘.๒ จัดหมวดหมูกรม กองตาง ๆ ใหขึ้นตรงกับกระทรวงที่ตรงกับภารกิจที่รับผิดชอบ
ถามีภารกิจซ้ําซอนใหยุบรวมกรม กอง นั้น ๆ
๘.๓ ยกระดับจังหวัด ใหเทียบเทากระทรวง โดยผูวาราชการจังหวัดใหมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง และมีสมาชิกสภาจังหวัดเปนฝายนิติบัญญัติ และฝายตรวจสอบถวงดุล ขาราชการ
ประจําตําแหนงสูงสุด คือ ปลัดที่มีอัตราตําแหนงระดับ ๑๑ เทียบเทาปลัดกระทรวงดูแลขาราชการ
ประจํา ซึ่งถือวาเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด ฝายขาราชการประจํา และนอกจากนี้ใหมีรองปลัดระดับ ๑๐
ไดไมเกินจังหวัดละ ๓ - ๔ คน เพื่อชวยเหลืองานปลัด
๙. นโยบายดานวัฒนธรรม
๙.๑ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี อันดีงามของไทยไวใหย่งั ยืนตลอดไป
๙.๒ สงเสริม และทะนุบํารุงศาสนาทุกศาสนา อยางเสมอภาค
๙.๓ สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นไทย ดานวัฒนธรรม ใหไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน
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๑๐. นโยบายดานวิทยาศาสตร
๑๐.๑ พัฒนาประเทศโดยอาศัยวิทยาศาสตรเปนตัวชวย
๑๐.๒ พัฒนาทางชีวภาพ ทางเทคโนโลยี ใหทันโลก ทันเหตุการณอยูเสมอ
๑๐.๓ แกไขปญหาสิ่งแวดลอม ดวยวิทยาศาสตร
๑๑. นโยบายดานตางประเทศ
๑๑.๑ ใหความรวมมือระหวางประเทศ ทวิภาคีอยางเสมอภาค
๑๑.๒ ยึดมั่นในสนธิสัญญาระหวางประเทศอยางเสมอภาคและเทาเทียม
๑๑.๓ ปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ
๑๑.๔ ประสานความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานอยางใกลชิดเปนกรณีพิเศษ
๑๑.๕ ความมั่นคง สงเสริมกองทัพไทย ใหเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ ทั้งทางดานกําลังพล
และอาวุธที่ทันสมัย
ขอบังคับพรรคไทยภูพาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอบังคับพรรคไทยภูพาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคไทยภูพานเมื่อวันที่
๓ กั น ยายน ๒๕๕๐ ได มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท กํ า หนดข อ บั ง คั บ พรรคฉบั บ นี้ เ พื่ อ เป น แนวทางและ
หลั ก เกณฑ ใ นการบริ ห ารพรรคและการดํ า เนิ น กิ จ การทางการเมื อ งของพรรคให ส อดคล อ งกั บ
พระราชบั ญญั ติประกอบรั ฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกําหนดข อบั งคั บพรรค
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคไทยภูพาน พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคไทยภูพาน” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“THAIPHUPHAN PARTY ” ใชชื่อยอภาษาไทยวา “ทภ.” และชื่อยอภาษาอังกฤษวา “TP.”
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ขอ ๔ ภาพเครื่องหมายพรรคโดยมีคําอธิบายความหมายภาพและเครื่องหมายพรรค ดังนี้

(๑) ธงชาติ ไ ทย หมายถึ ง ความมี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของปวงชนชาวไทยในการสร า ง
เจตนารมณทางการเมืองและดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และความเปนเอกราชของชาติไทย
(๒) วงกลมสีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณและความรมเย็นเปนสุขของพี่นองประชาชนชาวไทย
(๓) วงกลมสีน้ําเงิน หมายถึง การยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย เปนศูนยรวมใจของคนทั้งชาติ
(๔) วงกลมสีขาว หมายถึง การยึดมั่นในสถาบันศาสนา โดยประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาตามความเชื่อถือของตน
(๕) วงกลมสีแดง หมายถึงความรักชาติ ความเปนชาติไทย เปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว
ขอ ๕ สํานักงานใหญพรรคไทยภูพาน ตั้งอยู ณ เลขที่ ๘๖/๑ หอง ๖๐๒ - ๖๐๔ อาคารศรีกานดา
ซอยลาดพราว ๗๑ ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๓๐
ขอ ๖ สาขาพรรคไทยภูพานที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวาพรรคไทยภูพาน
สาขา .....................
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิก ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค
มีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๘ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
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(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมา
อยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) มีความเขาใจในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๙ การสมัครเปน สมาชิกพรรคไทยภูพานใหผูสมัครยื่น ใบสมัครตามแบบพิม พของ
พรรค ตอเลขาธิการพรรค หรือตอประธานสาขาพรรคแลวใหเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค
พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใ หรับเปน
สมาชิกได สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๐ การคัด คานผู สมัครเปน สมาชิกสามัญต องทําเปน หนั งสือมี สมาชิก สามัญ รับรอง
ไมนอยกวาหาคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คํ า คั ด ค า นให ยื่ น ต อ เลขาธิ ก ารพรรคหรื อ ประธานสาขาพรรคแล ว แต ก รณี แ ละให ส งวน
คําคัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อรับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๑ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิก โดยจะมีคําคัดคานหรือไม
ก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาถึงที่สุด
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๘
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๗๐ วรรคสอง
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๓ การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๒ (๕) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยมติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้น ไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตาม
มาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ สมาชิกผูนั้น อาจเขาเปน สมาชิกของพรรคการเมืองอื่น ได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๔ การลาออกจากสมาชิ ก ภาพของพรรคให ถื อ ว า สมบู ร ณ เ มื่ อ ได ยื่ น ใบลาออก
ตอสํานักงานใหญ พรรคการเมืองและมีผลเมื่อสํานักงานใหญพรรคไดรับหนังสือลาออกดังกลาว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปน ผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขา
พรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
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(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๖ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รว มรั บ ผิด ชอบตอ เสถี ยรภาพของพรรคและให ค วามร ว มมื อในกิ จ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๗ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมือ งและเข าสู การบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อ บรรลุเ ปาหมายตาม
อุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการส งเสริม สถานภาพของสมาชิกใหมี สมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุม ครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพ ใหกับมวล
สมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแก มวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็ม รูป แบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
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หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๘ เพื่ อ เป น การส ง เสริม ความรู ความเข า ใจทางการเมื อ งแก สมาชิ ก และประชาชน
โดยทั่วไปอันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
วิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมือง แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอ มูลขา วสารทางดานการเมือ ง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุน เตือ นใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน การรวมตัวกัน ในรูปขององคกรชุม ชนทองถิ่น เพื่อ ให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริม ใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๙ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคไทยภูพานใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิ ก พรรคทุ ก ระดั บ ต อ งยึด มั่ น ในอุ ด มการณ ข องพรรคและไม ฝ า ฝ น ต อ ระเบี ย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัด
ตอกฎหมายของรัฐ
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(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝน กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอัน เปน ที่ครหาของบุคคล
และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๐ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๑ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
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(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๑
(๓) ให หั วหน าพรรคที่ ได รั บเลื อกตั้ งใหม เสนอชื่ อบุ คคลที่ เห็ น สมควรให เป น กรรมการ
บริหารพรรค ในตําแหนงตา ง ๆ ตอที่ป ระชุม ใหญโ ดยคํา นึงถึง ความอาวุโสทางการเมื อง ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ ไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปน จํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคล ที่เห็น สมควรใหเปน กรรมการบริหารพรรคเพิ่ม ขึ้น อีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณา
อนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเ สนอชื่อสมาชิกเพื่อ ใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ไดแตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๓ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรคอนุมัติใหออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
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(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ให รองหัว หน า พรรคลํ าดั บ ตน ทํา หนา ที่ แ ทน และให มีอํ า นาจเรี ยกประชุม ใหญ เพื่ อ เลื อกตั้ งคณะ
กรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุ
ตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควา งลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับต น
ทํา หน า ที่ แ ทนและให มีอํ า นาจเรีย กประชุ ม ใหญ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคชุ ด ใหม
ภายในสามสิบวัน
หากเกิด กรณีอื่ น อั น เป น เหตุ ใ ห คณะกรรมการบริห ารพรรคพน จากตํา แหนง ทั้ง คณะหรื อ
ครบวาระ และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ มีเ หตุใ หค ณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตํา แหน งทั้ งคณะใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๕ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุม
ใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจั ดสรรเงิ น เพื่ อเปน คา ใช จา ยเกี่ยวกับ การเลือ กตั้ งสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร
ในส ว นของพรรคและผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค โดยไม เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโดยจัดสรร
เป น จํ า นวนรวม ซึ่ ง พิ จ ารณาตามจํ า นวนผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ พ รรคยื่ น เสนอต อ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุม ไมใ หผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต งตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝา ยตา ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรคคณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง 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
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(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๖ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปน ผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ ในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนา
พรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
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(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอ คณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุม รว มคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงิน ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๗ ในการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรทั่ วไปในแต ละครั้ งให คณะกรรมการ
บริหารพรรค แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคนเพื่อทําหนาที่
คั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรคที่ เ หมาะสม และมี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย เพื่ อ ส ง เข า สมั ค ร
รับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่
กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๒๘ ในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรค เพื่อสงเขาสมัครรับ เลือกตั้งเปน สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
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(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรค มีหนาที่ใ นการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลง
สมัครรับ เลือกตั้ งในแบบสัดสวนหรือ แบบแบงเขตเลือกตั้ งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํา นวยการ
เลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคล
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย มี ค วามรู ค วามสามารถเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในนามของพรรค
ขอ ๒๙ การตัดสิน คัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งใหเปน อํานาจของคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไป เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น โดยใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติถือเปนที่สุด
ขอ ๓๐ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๑ ในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปนผูพิจารณา
แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจ ารณาตอไป ในกรณีที่ไมมีสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๒ แผนและกํา หนดระยะเวลาในการจั ดตั้ง สาขาพรรคการเมืองในเขตเลื อกตั้ งใด
ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามความประสงคของสมาชิกสามัญซึ่งมี
ภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๓ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตาม
หลักฐานทะเบียนราษฎรอยูใ นเขตเลื อกตั้งนั้น ๆ จํานวนไม นอยกวาสามสิบคนขึ้น ไป โดยจัดทํ า
ทะเบียนสมาชิกไว
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(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุม เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลวใหแ จงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อ ใหหัวหน าพรรคแจงใหน ายทะเบียนพรรค
การเมืองทราบภายในสิบหาวันเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขต
เลือกตั้งนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๕ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก สามั ญ ซึ่ ง มี
ภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญ
สาขาพรรคเปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๕
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปน ลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
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(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๕ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงิน ของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อขั ดข อ งและแนวทางแกไขที่ส าขาพรรคไดป ระสบป ญหาต อพรรคเพื่ อ
พิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรค หรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผู ทําหนา ที่แ ทนในกรณีที่ ประธานสาขาพรรคไม อาจปฏิ บัติ หนา ที่ไ ด
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่ พ น จากตํ า แหน ง อยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
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ขอ ๔๐ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๙
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๔๑ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๔๒ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๓ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรค อยางนอย
ปละหนึ่ง ครั้ ง สวนการประชุม ใหญวิส ามัญ อาจมีไ ดเ มื่อคณะกรรมการบริ หารพรรคเรีย กประชุ ม
หรือเมื่อกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
เทาที่มีอยูในขณะนั้น เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
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ขอ ๔๔ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุม ใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๕ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๔๑ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๕ มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๗ ใหหั วหน าพรรคเป น ประธานในที่ป ระชุมใหญ ถ าหัว หน าพรรคไมม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่ม า
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน ประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปน เลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๔๙ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการ
ประชุมดวย
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สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๐ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปน ผูกํ าหนดวัน เวลา และสถานที่ ประชุม หรื อเรียกประชุ ม เปน พิเศษอี กก็ ได ตามความจํา เป น
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหาร
พรรคทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๑ การประชุ มคณะกรรมการบริ หารพรรคตองมีกรรมการบริ หารพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึ งจะเปน องคประชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหั ว หน า พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให เ ลขาธิ ก ารพรรค
เปน เลขานุ การในที่ประชุม แตถ าเลขาธิการพรรคไมม าประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ หนาที่ ไดก็ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๒ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
กรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูใ น
ขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือร องขอใหระบุโ ดยชัดแจงวาประสงค ใ หเรีย กประชุ ม วิสามั ญเพื่อพิ จารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่ อ มี ผูเ ข า ชื่อ ร อ งขอใหเ รี ย กประชุม วิ ส ามั ญ ตามวรรคแรกให ค ณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุม ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกัน ขอใหเรียกประชุมระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
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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 ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๕๕ มาประชุมไมนอยกวา
สามสิบคนจึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๗ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูใน
ที่ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรค ทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๘ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๙ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให ป ระธานสาขาพรรค
แจ ง กํ า หนดการประชุ ม ให ส มาชิ ก พรรคทราบล ว งหน า ไม น อยกว า เจ็ด วั น โดยให ร ะบุ วัน เวลา
และสถานที่ประชุมและระเบียบ วาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๐ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรค เปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
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ของคณะกรรมการ สาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๑ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ต อ งมีก รรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยให
ประธานสาขาพรรคเป นประธานในที่ ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบั ติหน าที่ประธานได
ก็ใ หรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แ ทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปน เลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใ หรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๖๒ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๓ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีใหถูกตอง ตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บรองความถู ก ต อง ตลอดจนจั ดส ง บั ญชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไว ในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๖๔ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชีตาม
(๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแ ลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับ แตวัน สิ้น เดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
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ขอ ๖๕ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การป ด บั ญ ชี ใ ห จั ด ทํ า งบการเงิ น ซึ่ ง อย า งน อ ยต อ งประกอบด ว ย งบดุ ล และงบรายได
และคาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขา
พรรคการเมือง ทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายได แ ละค า ใช จ า ยอย า งน อ ยต อ งแสดงที่ ม าของรายได ซึ่ ง ได รั บ จากเงิ น บริ จ าค
เงิน สนับ สนุน จากรัฐ และรายได อื่น ที่ มี กับ ทางใชไ ปของค าใช จายดํา เนิน การของพรรคการเมือ ง
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้ง ตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๖๖ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมือ งอนุมั ติภ ายในเดื อนเมษายนของทุก ป โดยแจ งใหส มาชิก ทราบลว งหนา และ
ปดประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่งหัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงิน
ตอนายทะเบียน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้งสําเนา
บัญชี
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๗ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแก
การลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๘ เมื่ อได รั บหนั งสื อตามข อ ๖๗ แล วให หั วหน าพรรคมอบอํ านาจให กรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล
หั ว หน า พรรคมี อํ า นาจ สั่ ง ยกข อ กล า วหานั้ น เสี ย ได แต ห ากสอบสวนแล ว เห็ น ว า มี มู ล ให เ สนอ
ขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงานการสอบสวน ตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
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(๒) แต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ ก สามั ญ ไม เ กิ น กว า ห า คนเป น กรรมการพิ จ ารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๙ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตอ งใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๗๐ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณี ที่หัว หน าพรรคเห็น วา ควรได รับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผู ถูก กลา วหา
ออกจากทะเบียนใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๗๑ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๗๐
วรรคสอง ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๓
หมวด ๑๓
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๗๒ การแก ไขเพิ่ม เติม ขอ บังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็ แ ตดว ย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๗๓ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๗๔ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

หมวด ๑๔
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๕ พรรคไทยภูพานมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๗๖ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๗ ในกรณีท่ีพรรคไทยภูพานตองยุบเลิกใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลังจาก
การชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยภูพาน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยภูพาน จํานวน ๘ คน คือ
๑. นายปริยัติ วงศธิเบศร
เปนหัวหนาพรรค
๒ นายวีรพงษ นาใจคง
เปนรองหัวหนาพรรค
๓. นายสุรสิทธิ์ จันทริกานนท
เปนเลขาธิการพรรค
๔. นายจรินทร ทิพยทอง
เปนรองเลขาธิการพรรค
๕. นายมานะ หวงศรี
เปนเหรัญญิกพรรค
๖. นายดุลยวัต พรหมภักดี
เปนโฆษกพรรค
๗. นางคนึงนิตร กุละนาม
เปนกรรมการบริหารพรรค
๘. นางพิสวาท วงศธิเบศร
เปนกรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

