เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคสุวรรณภูมิ
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคสุวรรณภูมิ
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๗ /๒๕๕๑ ตั้งแตวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคสุวรรณภูมิ ดังนี้
นโยบายพรรคสุวรรณภูมิ
พ.ศ. ๒๕๕๑
๑. ธํารงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. ธํารงการบริหารราชการแผนดิน ใหเปนไปตามหลักแผนดินธรรม แผนดินทอง
๓. มุงมั่นใชการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษยพันธุไทย
๔. สงเสริมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม ภายใตภูมิปญญาไทย วิสัยทัศนสากล
๕. พัฒนาการปกครองทองถิ่น ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนคนไทย
อยางแทจริง
๖. เรงพัฒนาเศรษฐกิจและแกไขปญหาของชาติดานความยากจน ยาเสพติดและการฉอราษฎร
บังหลวง
๗. สรางความสัมพันธอัน ดีกับทุกชาติรัฐ บนพื้น ฐานแหงความเทาเทียมกัน ขณะเดียวกัน
จะมุงมั่นสนับสนุนกองทัพไทยใหมีสถานะเขมแข็งแกรงไกร
๘. สงเสริมการนับถือและปฏิบัติตามหลักของศาสนา
ขอบังคับพรรคสุวรรณภูมิ
พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอบังคับพรรคสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่
๗ สิ งหาคม ๒๕๕๑ ไดมี ม ติเ ปน เอกฉัน ทกํ า หนดข อบั ง คับ พรรคฉบับ นี้ เพื่ อเปน แนวทางและ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

หลั ก เกณฑ ใ นการบริ ห ารพรรคและการดํ า เนิ น กิ จ การทางการเมื อ งของพรรคให ส อดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคสุวรรณภูมิ เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
Suvarnabhumi Party ชื่อยอภาษาไทย “สวภ” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “SVP”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
พรรคสุวรรณภูมิ ใชเครื่องหมาย พระอาทิตยสีทองสองแสง ๘ แฉก โดยมีตัวอักษรสีขาว
ขอบดําวา พรรคสุวรรณภูมิ

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
สัญลักษณ พระอาทิตยสีทองสองแสง ๘ แฉก แสดงถึง อุดมการณแผนดินธรรม แผนดินทอง
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๘๘ หมูที่ ๘ ตําบลหินดาด อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย ๗๑๑๘๐
ขอ ๖ สาขาพรรคสุวรรณภูมิที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคสุวรรณภูมิ
สาขาตามทองที่ตั้งนั้น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิก ใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
รูปถายขนาด ๒ นิ้ว ๒ รูป สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญ หรือตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค และใหคํารับรองวา
ตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครแลว ใหเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับเปนสมาชิกแลว ใหประกาศ
รายชื่อไวที่สํานักงานใหญสิบหาวัน
ในกรณีตองชําระคาลงทะเบียน ใหแ จงผูสมัครชําระเงินคาธรรมเนียมลงทะเบียน และเมื่อ
ชําระครบถวนแลว ใหลงทะเบียนผูนั้นเปนสมาชิก และออกใบรับรองสมาชิกภาพใหไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งบัตรประจําตัวสมาชิก แตถาไมตองชําระคาลงทะเบียน ก็ใหออกใบรับรองสมาชิกภาพใหไว
เปนหลักฐาน พรอมทั้งบัตรประจําตัวสมาชิก
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิก ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

คําคัดคาน ใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค แลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถ า คณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ ไ ม รั บ ผู ใ ดเป น สมาชิ ก โดยจะมี คํ า คั ด ค า น
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยไมชักชา
ขอ ๑๑ คาธรรมเนียมลงทะเบียนจะเรียกเก็บหรือไม หรือจะเก็บในอัตราเทาใด ใหเปนไป
ตามมติที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๓ วรรค ๒
(๕) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรค
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณ เมื่อไดยื่นใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน สมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ดวยมติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการบริห ารพรรคและสมาชิกสภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใ ห
ลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้น สุด นับ แตวัน ที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแทเพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญ หาขั ด แย ง หรื อ ข อ บกพร อ ง จนได รั บ การดํ า เนิ น การจาก
คณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ร ว มรั บผิ ด ชอบต อ เสถี ย รภาพของพรรคและให ความร ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและมติ
ของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให ความสํ าคั ญแก มวลสมาชิ กพรรคทุ กท านอย างเต็ ม รู ป แบบ โดยให ถื อว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทางระบบ
รัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพเพื่อ
ฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระตุน
เตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรครวมกันสราง
พรรค ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคทุกระดับตองยึดมั่นในอุดมการณ
ของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่ง
และประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณ
สมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมปกปดความผิดและ
ไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงให
กรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของ
รัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีม ติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๑๒๗
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๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๙ ใหมี กรรมการคณะหนึ่ง เป น คณะกรรมการบริห ารพรรค ซึ่ งเปน องค กรหลั กใน
การบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
โดยวิธีลงคะแนนลับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้ง หัวหนา พรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเป น หัวหน าพรรคตอที่ประชุม ใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๐

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง
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(๓) ให หั ว หน า พรรคที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง ใ หม เ สน อ ชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น สม ควรใ ห เ ป น
กรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุม ใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสมและการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อ ใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่ ว ถึ ง กั น ผู ถู ก เสนอชื่ อ เป น กรรมการบริ ห ารพรรคไม จํ า เป น ต อ งอยู ใ นที่ ป ระชุ ม ใหญ ก็ ไ ด
แตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรคอนุมัติใหออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจ หรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และหัวหนาพรรคมีอํานาจ
แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่พนจากตําแหนง
แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
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ภายในเกา สิบ วัน นั บแตวัน ที่ตํ าแหนง หัว หนา พรรคว างลง เวน แต อายุ ตํา แหน ง หั วหน าพรรค
เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนง หัวหนาพรรควางลงตาม (๒) (๓) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
หากกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือครบวาระ
และนอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดในข า งต น ให หั ว หน า พรรคมี อํ า นาจในการเรี ย กประชุ ม ใหญ เ พื่ อ
ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามกฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหจัดสรรเปน
จํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละ
บัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
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(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ความเห็ น ชอบในการแต งตั้ ง หรื อถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) ยุบเลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่ง การใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) 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
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษกพรรค
ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎ
ระเบียบของพรรค
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ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารพรรคและ
เปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปน ผูเรียกประชุม รวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผู ต รวจสอบและกํ ากั บ ดู แ ลกิจ การทั้ง ปวงของพรรค ตามที่ ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
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(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญญิ กพรรคมี หน าที่ ใ นการควบคุ ม รายรั บ รายจ ายเงิ น บั ญชี ทรั พย สิ น หนี้ สิ น
และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัด เลือ กผูส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ง ของพรรคการเมื องพิ จารณาเสนอความเห็น ต อ คณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห ส ง ผู ใ ดเป น ผูส มั ค รรับ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
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หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรครับจดแจงการจัดตั้งพรรค ตองดําเนินการ
จัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคใหขึ้น อยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิ กซึ่งมี ภูมิลํา เนาตามหลั กฐานทะเบี ยนราษฎรอยูใ นเขตเลื อกตั้ง นั้น ๆ
จํานวนไม นอ ยกวา สามสิบ คนขึ้น ไป โดยให ยึด ถือ เขตเลือกตั้ง แบบแบง เขตเลื อกตั้ง ในการจั ดตั้ ง
สาขาพรรคเปนหนึ่งสาขาตอหนึ่งเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผู ริเริ่ ม จัดตั้ งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกพรรคซึ่ งมีภู มิลําเนาตามหลั กฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ดวย
ขอ ๒๙ เมื่อ คณะกรรมการบริ หารพรรคไดอ นุมั ติใ ห เขตเลื อกตั้งไดจั ดตั้ง สาขาพรรคได
ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแล ว ให แ จ ง สํ า นั ก งานใหญ พ รรคทราบ เพื่ อ ให หั ว หน า พรรคแจ ง ให น ายทะเบี ย น
พรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุม เพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
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หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่นๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลื อกตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรค ให ดํ าเนิ น การในที่ ป ระชุ มใหญ แ ละให
ลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๒๙ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปน ไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่ม เติม จัดใหมี
ทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๓) จัดทําบัญชีรายรับ รายจายและงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๔) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๕) เสนอแนะข อขั ด ขอ งและแนวทางแกไ ขที่ สาขาพรรคไดป ระสบป ญหาต อพรรคเพื่ อ
พิจารณา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๖) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๗) จัด ทํ า แผนงาน โครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ ใ ห พ น จากตํ า แหน ง หรื อ มี ม ติ ใ ห ยุ บ สาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือรองประธาน
สาขาพรรค เปนผูทําหนาที่แทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได มีอํานาจเรียก
ประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงจากตําแหนงตามขอ ๓๔
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๑๓๖
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๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๓๗ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๓๘ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอ ยกวา หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่ งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค
ไมนอยกวาจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรค
ขอ ๓๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๐ ในการประชุม ใหญ ตองมีสมาชิกตามขอ ๓๘ มาประชุม ไมน อยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใ หถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม าประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๑ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ประชุ ม ใหญ ถ าหั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใด
คนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๑๓๗
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๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๔๒ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคสุวรรณภูมิ รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรคและกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบายพรรค
และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา
หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๒ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมให
สมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เป น ผู กํ า หนดวั น เวลาและสถานที่ ประชุ ม หรือ เรี ย กประชุ ม เป น พิ เ ศษอี ก ก็ ไ ด ต ามความจํ า เป น
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามตามขอ ๓๐ ของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดรวมกัน ขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง
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๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๔๕ การประชุ ม คณะกรรมการบริ หารพรรค ต องมี กรรมการบริ หารพรรคมาประชุ ม
ไม น อยกว ากึ่ งหนึ่ งของจํ านวนคณะกรรมการบริ หารพรรคที่ มี อยู ในขณะนั้ น จึ งจะเป นองค ประชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๗ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
กอนการประชุมใหญประจําปของพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมวาจะ
เปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรคจัดใหมีการประชุม
ใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความ
รับผิดชอบของสาขาพรรค
ขอ ๔๘ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติ ให ถื อเสี ยงข างมากของสมาชิ กที่ มาร วมประชุ ม กรณี ที่ มี เสี ยงเท ากั น ให ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๙ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรคไมมา
ประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุ มเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุ ม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๐ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๑) กิจการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๑ คํ าบอกกล าวเรี ยกประชุ มใหญ สาขาพรรคทุ กคราว ให ประธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอป กอนการประชุมใหญ
ของพรรคและประธานสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลาหรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือคํารองขอของคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยจํานวนกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ
ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่แทน ใหกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุมแทน
ขอ ๕๔ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๕๕ ใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตอง
ตามความเปนจริง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาและ
รับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรค เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๕๖ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน บัญชีตาม
(๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น บัญชีตาม (๓) และ (๔)
ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคและการบริจาคแกพรรค
ขอ ๕๗ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรมหาทุน
ของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการบริจาคแกพรรค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๘ สมาชิกพรรคอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไร และจะเก็บเมื่อใดนั้น
ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๙ การบริจาคแกพรรค ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและประกาศของนายทะเบียนพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๐ การกล าวหาสมาชิ กของพรรคคนใดว าได กระทํ าหรื อละเว นการกระทํ าอั นควรแก
การลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค โดยมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๑ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๐ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรคมี
อํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น พรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการ หรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอ
หัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๒ ในการพิ จารณาข อกล าวหาสมาชิ ก ต องให โอกาสแก ผู ถู กกล าวหาแก ข อกล าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๓ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกใหหัวหนาพรรค
เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๔ การพนจากสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคตามขอ
๖๓ วรรคสอง ให หั วหน าพรรคเสนอต อคณะกรรมการบริ หารพรรคให ความเห็ น ชอบในเบื้ องต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๒ วรรค ๓

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๕ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรค และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๗ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๖๘ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลังจากการชําระบัญชีแลว
ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคสุวรรณภูมิ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคสุวรรณภูมิ จํานวน ๑๒ คน คือ
๑. รอยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน
หัวหนาพรรค
๒. นายสมเจตน พันธุโฆษิต
รองหัวหนาพรรค
๓. นายสุพจน ภูมิใจตรง
รองหัวหนาพรรค
๔. นางสาววริศรา เกษมศรี
เลขาธิการพรรค
๕. นายคุณนิติ นวรัตน
รองเลขาธิการพรรค
๖. นางสาวนนทิยา สายบุญชวย

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๗. นางธิดารัตน พลมนตรี

โฆษกพรรค

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๒ ง

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

๘. นายภัคพงศ ชัยศิริประเสริฐ

เหรัญญิกพรรค

๙. นางสาวจุฑารัตน มณีรักษ

กรรมการบริหารพรรค

๑๐. นางอัจฉรา อยูพรอม

กรรมการบริหารพรรค

๑๑. นายชุมพล สังขปรีชา

กรรมการบริหารพรรค

๑๒. วาที่รอยโท กิตติธร ยิ้มเจริญ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

