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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคภูมิใจไทย
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคภูมิใจไทย
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๑ ตั้งแตวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคภูมิใจไทย ดังนี้
นโยบายพรรคภูมิใจไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ ยึดมั่นและดํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
๑.๒ สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ
๑.๓ เรงรัดแกไขกฎหมายการกระจายอํานาจ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่
ในการบริหารงาน
๑.๔ สนับสนุนใหมีการบังคับใชกฎหมายภายใตหลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ เพื่อคงรักษาไว
ซึ่งความศักดิ์สิทธิของกฎหมาย
๑.๕ พรรคจะดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๒.๑ ปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหมีความเปนธรรมมากขึ้น
๒.๒ สงเสริมการลงทุนทั้งภายในและนอกประเทศ ในภาคการอุตสาหกรรม การเกษตร
โดยมาตรการการสนับสนุนจากรัฐและองคกรของรัฐ
๒.๓ สงเสริมดานการคมนาคมและขนสง การสรางรถไฟฟาความเร็วสูง รถไฟฟาขนสงมวลชน
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๒.๔ จัดมาตรการเรงดวน เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพการเงินและการคลังทั้งระบบ
๒.๕ ดําเนิ นนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เพื่อ ใหสามารถรองรั บการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
อยางตอเนื่องและพอเพียง
๒.๖ สงเสริมและสนับสนุนสินคาที่ผลิตภายในประเทศ การคาปลีก และธุรกิจรายยอ ย
ใหเขมแข็ง
๒.๗ สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดยอม และอุตสาหกรรมครัวเรือน กระจาย
ไปสูชนบท และสรางอาชีพใหผูประกอบการใหม ๆ
๓. นโยบายดานการศึกษา
๓.๑ ขยายการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ เป น สิ บ ห า ป โดยรั ฐ เป น ผู ใ ห บ ริ ก าร จั ด สถานศึ ก ษา
อยางเพียงพอ มีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกันทุกทองถิ่น
๓.๒ สงเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
๓.๓ จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในทุกจังหวัด โดยใหสถาบันการศึกษามีอิสระในการบริหาร
และการจัดการ
๔. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
๔.๑ ให ก ารประกัน สั ง คมแก ผู ดอ ยโอกาส เพื่ อ ให ส ามารถดํ า รงชี พอยู ใ นสัง คมได อ ย า ง
มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
๔.๒ ใหหลักประกันในการครองชีพแกประชาชนผูยากจนและผูวางงาน
๔.๓ สงเสริมและเผยแพรงานทางดานวัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมอันดีงามของไทย
๕. นโยบายดานสาธารณสุข
๕.๑ สนับสนุนการรักษาฟรี และใหสามารถเขารักษาไดในโรงพยาบาลของรัฐดวยมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ
๕.๒ เร ง ผลิ ต แพทย ห รื อ บุ ค ลากรด า นสาธารณสุ ข ให เ พี ย งพอแก ก ารบริ ก ารประชาชน
ในชนบทตามอัตราสวนของประชากรในประเทศ
๕.๓ สงเสริมหลักประกันใหประชาชนทุกภาคสวนสามารถรับการตรวจโรค และปองกันโรคฟรี
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
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๖. นโยบายดานการตางประเทศ
๖.๑ ยึดถือนโยบายตางประเทศที่เปนกลางและอิสระ ยึดมั่นในเอกราชอธิปไตย ศักดิ์ศรี
และผลประโยชนของชาติเปนหลัก
๖.๒ สรางมิตรภาพและความรวมมือกับทุกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศเพื่อนบาน
บนหลักการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดน
๗. นโยบายดานสิ่งแวดลอม
๗.๑ ใหความสําคัญตอการดูแลรักษาและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม
๗.๒ มุงแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง ตั้งแตน้ําเสีย ขยะ และอากาศเปนพิษ
โดยเฉพาะอยางยิ่งตามเมืองใหญ
ขอบังคับพรรคภูมิใจไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคภูมิใจไทย 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
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคภูมิใจไทย” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“BHUMJAITHAI PARTY” ใชชื่ออักษรยอภาษาไทยวา “ภท” ใชชื่ออักษรยอภาษาอังกฤษวา “BJT”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคภูมิใจไทยใชเครื่องหมายเปนรูป
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(๒) มีคําอธิบาย ดังนี้
ชื่อ “พรรคภูมิใจไทย” หมายถึง การดําเนินงานทางการเมืองที่ยึดมั่นในวิถีความเปนไทย
ภาพประเทศไทยบนรูปหัวใจ หมายถึง การสื่อถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย คนไทยทั้งชาติ
อันมีหัวใจดวงเดียวกัน อยูรวมกันบนผืนแผนดินเดียวกัน ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๕ สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู เ ลขที่ ๑๓๔/๒๔๕ ถนนนนทบุ รี ตํ า บลท า ทราย อํ า เภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร ๐๒ ๑๙๒ ๐๕๕๔
ขอ ๖ สาขาพรรคภูมิใจไทยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา “สาขาพรรคภูมิใจไทย
ลําดับที่........จังหวัด.........................”
หมวด ๒
คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
คณะกรรมการนโยบายพรรค และ
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรคและกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก ใน
การบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญ จํานวน
ไมนอยกวาแปดคน และไมเกินหาสิบหาคน ประกอบดวย หัวหนาพรรค ๑ คน รองหัวหนาพรรค
ไมเกิน ๓ คน เลขาธิการพรรค ๑ คน รองเลขาธิการพรรค ไมเกิน ๓ คน เหรัญญิกพรรค ๑ คน
โฆษกพรรค ๑ คน นายทะเบียนสมาชิกพรรค ๑ คน และกรรมการบริหารอื่น ๆ ของพรรค
ขอ ๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคทุกตําแหนง ใหลงคะแนนลับ และกระทํา
เปนสองวาระตอเนื่องกัน ดังตอไปนี้
(๑) ในวาระแรก ใหที่ประชุมใหญพรรคทําการเลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน โดยสมาชิก
ในที่ประชุมเปนผูเสนอชื่อ และมีสมาชิกที่เขารวมประชุมใหการรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
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(๒) ในวาระที่สอง ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตาม (๑) กําหนดจํานวนผูที่จะดํารงตําแหนง
รองหัวหนาพรรค และตําแหนง รองเลขาธิการพรรค ตามขอ ๗ กอน ตอจากนั้น ใหสมาชิกที่เขารวม
ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคที่เหลือ ตามขอ ๗ ทีละตําแหนง
นอกจากตําแหนง หัวหนาพรรค ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรค เพื่อใหที่ประชุมใหญ
ของพรรคเลือกตั้งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกที่เขารวม
ประชุมใหการรับรองไมนอยกวาสิบคน
มติของที่ประชุมในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ตาม (๑) ถึง (๒) ใหเปนไป
ตามเสียงขางมากของที่ประชุม
สมาชิ ก หนึ่ ง คนให ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง กรรมการบริ ห ารพรรคแต ล ะตํ า แหน ง ได ห นึ่ ง เสี ย ง
กรณีที่กรรมการบริหารพรรคตําแหนงใดมีไดหลายคน ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับลงไป
เปนผูไดรับการเลือกตั้งในตําแหนงนั้น กรณีมีผูที่ไดคะแนนเสียงเทากันหลายคน ใหประธานในที่ประชุม
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองตอบรับการจดแจงจัดตั้งพรรค หรือวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง แลวแตกรณี และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๑๐ กรรมการบริหารพรรค ยกเวนตําแหนง หัวหนาพรรค พนจากตําแหนงเฉพาะตัว
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค และใหถือวาวันที่พรรคลงรับหนังสือลาออก
เปนวันที่พนจากตําแหนง
กรณีที่กรรมการบริหารพรรคประกาศลาออกในที่ประชุมใหญพรรค ใหถือวาพนจากตําแหนง
เฉพาะตัวในวันที่ประกาศลาออก
(๓) ขาดสมาชิกภาพ
(๔) กระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ และถูกลงโทษใหพนจากตําแหนงตามขอบังคับพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓ ง

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๒

กรณีที่มีตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลง ใหหัวหนาพรรคมอบหมายใหกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหลืออยูทําหนาที่แทนกรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงเปนการชั่วคราว
จนกวาจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหนงที่วางนั้น และใหเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค
แทนตําแหนงที่วางนั้นภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงดังกลาวจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหนงที่วาง อยูในตําแหนงเทาวาระ
ที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ขอ ๑๑ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ดํารงตําแหนงครบวาระตามขอ ๙
(๒) ที่ประชุมใหญ พรรคมีม ติให พนจากตําแหนง ทั้งคณะด วยคะแนนเสียงสามในสี่ ข อง
ผูที่เขารวมประชุม และใหถือวาวันที่ประชุมใหญพรรคเปนวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพนจาก
ตําแหนงทั้งคณะ
(๓) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง ตามขอ ๑๐ (๑) (๒) (๓) (๔)
กรณีหัวหนาพรรคลาออก ใหยื่นใบลาออกตอรองหัวหนาพรรคลําดับตน และใหถือวาวันที่
พรรคลงรับหนังสือลาออก เปนวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
กรณีที่หัวหนาพรรคประกาศลาออกในที่ประชุมใหญพรรค ใหถือวาวันที่ประชุมใหญพรรค
เปนวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลงตาม (๓) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน
หัวหนาพรรค ถาไมมีรองหัวหนาพรรค หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการบริหารพรรค
ที่เหลือ อยูเลือกกันเองเพื่อทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค และใหเรียกประชุมใหญพรรคเพื่อ เลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงทั้งคณะดังกลาวจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่หัวหนาพรรคประกาศลาออกในที่ประชุมใหญพรรค ที่ประชุมใหญพรรคจะเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมในคราวเดียวกัน หรือจะดําเนินการตามวรรคสองก็ได
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กรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคตองพนจากตําแหนงทั้งคณะใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนถึง
วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง การตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการบริ ห ารพรรคชุ ด ใหม จ ากนายทะเบี ย น
พรรคการเมือง
ขอ ๑๒ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย ขอบังคับพรรค
และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบี ย บ และจั ด ตั้ ง หน ว ยงานต า งๆ ภายในพรรคและสาขาพรรค
เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค รวมทั้งงานเฉพาะกิจตาง ๆ
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัด สรรเงินเพื่ อเปน คาใช จา ยเกี่ยวกับการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผู แ ทนราษฎร
แบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงิน
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
(๕) ควบคุมไมใหผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคตาม (๔) ใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๗) ใหความเห็นชอบในการจัดตั้งและยุบเลิกสาขาพรรค รวมทั้งองคกรเสริมสรางพรรค
(๘) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๙) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๐) แตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญ
พรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
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ขอ ๑๓ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนผูเรียกประชุม ประธานในการประชุม และผูดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค การประชุมใหญพรรค หรือการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค แลวแตกรณี
(ข) เปนผูลงนามในคําสั่ง ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือมติของพรรค
(ค) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ง) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมระหวาง
คณะกรรมการบริ ห ารพรรค คณะที่ ป รึ ก ษาพรรค และสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจาย บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน
และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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(๖) โฆษกพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคตามกฎหมาย
(ข) รับสมัครสมาชิก และแจงบันทึกการลาออกของสมาชิก
(ค) ประสานงานกับหนวยงานราชการหรือกิจการอื่นใดที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ขอ ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวนไมนอยกวา
ห า คน แต ไ ม เ กิ น สิ บ คน ทํ า หน า ที่ คั ด เลื อ กสมาชิ ก ของพรรคเป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ทั้ ง ระดั บ ชาติ
และระดับทองถิ่น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด และตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
คณะกรรมการคัด เลื อกผู สมัค รรับ เลื อกตั้ งของพรรคมี วาระการดํ า รงตํา แหน งคราวละสี่ ป
นับแตวันที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญพรรค
การเลือ กตั้งคณะกรรมการคัด เลือ กผูสมั ครรั บเลื อกตั้งของพรรค ใหที่ประชุมใหญ พรรค
กําหนดจํานวนคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามวรรคหนึ่ง ตอจากนั้น ใหผูที่
เขา รวมประชุม เสนอชื่อ สมาชิ กซึ่ง อยูใ นที่ประชุ ม ใหญพรรคมี อายุ ไมต่ํ ากว ายี่สิ บปบ ริบูร ณ และมี
ผูรับรองไมนอยกวาสิบคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพรรคทําการเลือกตั้งดวยวิธีการลงคะแนนลับจนครบ
ตามจํานวนที่กําหนด
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคดํารงตําแหนงครบวาระ ใหเลือกตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหมภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่ครบวาระ
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และใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคที่ดํารงตําแหนงครบวาระทําหนาที่ตอไป
จนกวาจะไดคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม
กรณีที่มีตําแหนง กรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรควางลง ใหกรรมการที่เหลืออยู
ทําหนาที่ตอไป และใหเลือกตั้งกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคแทนตําแหนงที่วาง เมื่อมี
การประชุมใหญพรรคในคราวแรก โดยใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของ
ผูที่ตนแทน
สวนที่ ๓
คณะกรรมการนโยบายพรรค
ขอ ๑๕ ใหมีคณะกรรมการนโยบายพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกิน
สิบคน ทําหนาที่กําหนดนโยบายของพรรคใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ ทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถิ่น รวมทั้งตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
ใหนําความในขอ ๑๔ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับกับคณะกรรมการ
นโยบายพรรค โดยอนุโลม
สวนที่ ๔
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
ขอ ๑๖ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวน
ไมนอยกวาหาคน แตไมเกินสิบคน ทําหนาที่เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควรใหแก
สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
ใหนําความในขอ ๑๔ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับกับคณะกรรมการ
สงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค โดยอนุโลม
หมวด ๓
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๑๗ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยคํานึงถึงความประสงคของสมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
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ทะเบียนราษฎรอยูในเขตที่จะมีการจัดตั้งสาขาพรรคนั้น ๆ ทั้งนี้ ในวาระแรกตองไมนอยกวาจํานวน
สาขาพรรคขั้นต่ําตามจํานวนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
และภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยกระจายอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ
ขอ ๑๘ ในการจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีสมาชิกผูริเริ่มตั้งสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยมีการจัดทําทะเบียน
สมาชิกดังกลาวไวเพื่อยื่นขอแสดงความจํานงในการจัดตั้งสาขาพรรค
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรค ซึ่งไดรับเลือกจากสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรค
ตาม (๑) ยื่นแสดงความจํานงขอจัดตั้งสาขาพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรค พรอมกับทะเบียน
สมาชิกตาม (๑) โดยใหระบุเขตพื้นที่ของสาขาพรรค ที่ตั้งที่ทําการสาขาพรรค และรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ (ถามี) เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค
(๓) ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม เ ห็ น ชอบใน
การขอดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค โดยอาจกําหนดเขตพื้นที่หรือเงื่อนไขใด ๆ ในการใหความเห็นชอบ
ดวยก็ได
ขอ ๑๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคแลว
ใหมีหนังสือแจงตอผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคนั้น ๆ ใหดําเนินการประชุมสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้ง
สาขาพรรคตามขอ ๑๘ (๑) เพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดแรกภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงนั้น และใหเรียกการประชุมครั้งนี้วา การประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
เมื่อสาขาพรรคไดประชุมจัดตั้งสาขาพรรคแลว ใหแจงคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ
เพื่ อ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาตรวจสอบและอนุ มั ติ จั ด ตั้ง และให หั ว หน า พรรคแจ ง
การจัดตั้งสาขาพรรคใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคอนุมัติ เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
การประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ตองมีสมาชิกในสาขาพรรคนั้นเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขึ้นไป โดยใหที่ประชุมเลือกสมาชิกหนึ่งคนเปนประธานในที่ประชุมเพื่อดําเนินการประชุม และการลงมติ
ใหถือเอาเสียงขางมากของที่ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียง
อีกหนึ่งคะแนนเสียงเพื่อเปนเสียงชี้ขาด
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ใหนําขอบังคับในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมใหญสาขาพรรคมาบังคับใชกับการประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรค โดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับในสวนนี้
ขอ ๒๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
หรือที่ประชุมใหญสาขาพรรค แลวแตกรณี จํานวนไมนอยกวาเกาคน แตไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย
ประธานสาขาพรรค ๑ คน รองประธานสาขาพรรค ไมเกิน ๒ คน เลขานุการสาขาพรรค ๑ คน
รองเลขานุการสาขาพรรค ไมเกิน ๒ คน เหรัญญิกสาขาพรรค ๑ คน โฆษกสาขาพรรค ๑ คน
นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค ๑ คน และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ ไมนอยกวาสองคน
ขอ ๒๑ กรรมการสาขาพรรค ต อ งเป น บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๕๐
(๔) ไมมี ลักษณะตอ งหา ม ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓)
และ (๑๔) ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๒๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู ใ นตํ า แหน ง คราวละสี่ ป นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง
การรั บ รองการจั ด ตั้ ง สาขาพรรคจากนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง หรื อ ได รั บ แจ ง การตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือ ง แลวแตกรณี
แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๒๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหลงคะแนนลับ และใหนําความในขอ ๘
มาใชบังคับกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค โดยอนุโลม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
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(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) จัดการประชุมใหญวิสามัญสาขาพรรค เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผู ส มควรได รั บ การพิ จ ารณาให เ ป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง
แบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรค
(๘) พิจารณาใหค วามเห็นชอบในการส งสมาชิกพรรคลงสมัค รรับ เลือ กตั้ง เปน ผูบริ หาร
หรือผูแทนองคการปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตสาขาพรรคและในนามของพรรค ตามกฎหมาย
วาดวยการปกครองสวนทองถิ่น
(๙) จั ด ทํ า แผนงาน โครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรคเสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๑๐) อํ า นาจหน า ที่ อื่ น ตามที่ กํ า หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง
ขอ ๒๕ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนผูเรียกประชุม ประธานในการประชุม และผูดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรค หรือการประชุมใหญสาขาพรรค แลวแตกรณี
(ข) เปนผูลงนามในคําสั่ง ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือมติของสาขาพรรค
(ค) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
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(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรค หรือรองประธานสาขาพรรค
ในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุ ก ารสาขาพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขานุ ก ารสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญญิ ก สาขาพรรคมี อํา นาจหน าที่ ใ นการควบคุ ม รายรั บ รายจ าย บัญ ชี ท รัพ ย สิ น
หนี้สินและงบการเงินของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๖) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของสาขาพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) จัดทําทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(ข) รับใบสมัครสมาชิกหรือใบลาออกของสมาชิกเพื่อสงใหพรรคดําเนินการตอไป
(๘) กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานสาขาพรรค หรือคณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๒๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ดํารงตําแหนงครบวาระ
(๒) ตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงทั้งคณะ
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหยุบสาขาพรรค
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒)
หรือ (๓) ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนถึง
วันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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โดยประธานสาขาพรรคทําหนาที่เปนผูแทนของสาขาพรรคอยูตอไป กรณีที่ไมมีประธานสาขาพรรค
หรือมี แตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน หากไมมีรองประธานสาขาพรรค
หรือมี แตไมปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการสาขาพรรคที่เหลือประชุมรวมกันเพื่อเลือกกรรมการสาขาพรรค
คนใดคนหนึ่งเปนผูแทนของสาขาพรรค โดยทําหนาที่เชนเดียวกับประธานสาขาพรรค และใหเรียก
ประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่มีเหตุแหงการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) แลวแตกรณี
ขอ ๒๗ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๖
(๓) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคผานประธานสาขาพรรค กรณีที่ผูลาออก
เปนประธานสาขาพรรค ใหยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค และใหถือวาวันที่พรรคลงรับหนังสือลาออก
เปนวันที่พนจากตําแหนง
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
กรณีที่มีตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลง ใหประธานสาขาพรรคมอบหมายใหกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหลืออยู ทําหนาที่แทนกรรมการสาขาพรรคที่พนจากตําแหนงเปนการชั่วคราว
จนกวาจะมีการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วางนั้น และใหเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรค
แทนตําแหนงที่วางนั้นภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สาขาพรรคที่พนจากตําแหนงดังกลาวจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๘ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคน ซึ่งประธานสาขาพรรค
มอบหมายเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรค
ไมสามารถเขารวมประชุมใหญของพรรคได ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเขารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๒๙ ให มี ก ารแถลงผลงานในรอบป แ ละรั บ รองงบการเงิ น ประจํ า ป ข องสาขาพรรค
ในที่ประชุมใหญของสาขาพรรค ตามที่กําหนดไวในหมวด ๔ สวนที่ ๓

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓ ง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๒

หมวด ๔
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเรียกประชุม
หรือสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน เขาชื่อกันทําหนังสือขอให
จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรค
หนังสือขอใหจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคตามวรรคแรก ใหระบุโดยชัดแจงวา
ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลจําเปนเรงดวนอยางใด
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ
ของพรรค แตในการจัดประชุมใหญวิสามัญของพรรค ในกรณีที่มีผูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุม
ตามวรรคแรก ใหหัวหนาพรรคเรียกประชุมภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือขอใหจัดใหมี
การประชุม พรอมกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และกําหนดระเบียบวาระการประชุมซึ่งอยางนอย
ใหเปนไปตามหนังสือที่มีผูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุม
ขอ ๓๑ หนังสือที่รองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญของพรรคตามขอ ๓๐ วรรคสอง
ใหเสนอตอหัวหนาพรรค โดยระบุชื่อและลงลายมือชื่อของผูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุมทุกคน
ขอ ๓๒ การประชุมใหญของพรรค ประกอบดวย สมาชิก ดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่มีอยู
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๒๘ จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสาขาพรรคที่มีอยู
ในกรณีที่มีสาขาพรรคแลว
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(๓) ตั ว แทนสมาชิ ก พรรคที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ ใ ห เ ชิ ญ เข า ร ว มประชุ ม
โดยคํานึงถึงสัดสวนตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐมนตรีในขณะนั้น (ถามี) อาจเขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนได
การประชุมใหญของพรรค ตองมีผูเขารวมประชุมตาม (๑) (๒) และ (๓) รวมกันไมนอยกวา
สองรอยคน จึงจะครบเปนองคประชุม
การลงมติของที่ประชุมใหญ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๓๓ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๓๔ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหนงที่วาง ตามขอ ๑๐ หรือการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ตามขอ ๑๑
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบาย
พรรค และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค ตามขอ ๑๔-๑๖
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
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(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา
หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
ขอ ๓๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุม
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๖ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคตามความจํ า เป น และเหมาะสม
แกการดําเนินกิจกรรมของพรรค โดยหัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมหรือ
เรียกประชุม หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการ
บริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น ซึ่งรวมกันทําหนังสือรองขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ โดยมีการระบุวาระ
หรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติใหชัดเจน
ขอ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม
ให หัวหน า พรรคเปน ประธานที่ป ระชุม ถา หัวหน า พรรคไมม าประชุม หรื อ ไมอ าจปฏิ บัติ หน าที่ ไ ด
ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน ถารองหัวหนาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธาน
ในที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๓๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก ยกเวนขอบังคับ
พรรคหรือกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น ก็ใหถือตามนั้น
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กรณีที่การลงมติซึ่งใหถือเอาเสียงขางมากตามวรรคแรก มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
สวนที่ ๓
การประชุมใหญของสาขาพรรค
ขอ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ของสาขาพรรค
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุม หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรค
เทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญของ
สาขาพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหคณะกรรมการสาขาพรรคจัดใหมี
การประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับ
การพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรของพรรคในเขตเลือกตั้งหรื อ
ในกลุมจังหวัดที่อยูในเขตของสาขาพรรค
หนังสือรองขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามวรรคแรก ใหระบุโดยชัดแจงวา
ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางไร
เมื่อมีกรรมการสาขาพรรคเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามวรรคแรก
ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุมภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ
สาขาพรรค แตใ นการประชุม ใหญวิ สามั ญ ของสาขาพรรคที่ กรรมการสาขาพรรคเข าชื่ อ กั นขอให
เรียกประชุม ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุม โดยกําหนดระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามที่
ระบุในหนังสือรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญสาขาพรรค พรอมกําหนดวัน เวลา และสถานที่
ประชุม
ขอ ๔๐ หนังสือรองขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามขอ ๓๙ วรรคแรก
และวรรคสอง ตองระบุชื่อกรรมการที่เขาชื่อพรอมลงลายมือชื่อทุกคน
ขอ ๔๑ การประชุมใหญของสาขาพรรค ประกอบดวย สมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
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ขอ ๔๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ตองประกอบดวย กรรมการสาขาพรรค
อยางนอยกึ่งหนึ่ง และสมาชิกสาขาพรรคซึ่งตองมีจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๓ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญของสาขาพรรค ถาประธาน
สาขาพรรคไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมา
หรือไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง
เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม ถาเลขานุการ
สาขาพรรคไมมาประชุม ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๔๔ กิจกรรมดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของสาขาพรรคเทานั้น
(๑) การพิจารณาบุคคลผูสมควรใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคในเขตเลือกตั้งหรือในกลุมจังหวัดที่อยูในเขตของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
จัดใหมีการประชุม ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กิจการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วา ดวยพรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ ง หรื อ
ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) การรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
(๔) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๔๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๖ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรคอย า งน อ ยสามเดื อ นต อ ครั้ ง โดยให
ประธานสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ได
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ตามความจําเปน หรือตามคํารองขอของกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันทําหนังสือ
ขอใหเปดประชุมพิเศษ โดยใหระบุวาระหรือเรื่องที่จะประชุมเพื่อขอมติในการขอใหมีการประชุมพิเศษ
ใหชัดเจน
ขอ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ให
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน หากรองประธานสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และ
ใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก กรณีที่มีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด
ใหใชขอบังคับพรรคในสวนการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกับการประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคโดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับในสวนนี้
หมวด ๕
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๔๙ สมาชิกพรรคตองเปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) มีความปรารถนาที่จะรวมกันในการสนับสนุนพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
(๔) มีความตั้งใจจะรับใชพรรคอยางเต็มความสามารถ
ขอ ๕๐ สมาชิกพรรคตองเปนบุคคลซึ่งไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
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(๓) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานประมาท
(๔) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๕) เปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลาย ทุจริต
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ขอ ๕๑ ขั้นตอนในการสมัครเปนสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
กําหนด ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค และใหคํารับรองวาตนมิไดเปน
สมาชิกพรรคการเมืองอื่นอยูในขณะเดียวกัน
(๒) ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคตรวจสอบวา ผูสมัคร
เปนสมาชิกพรรคมีคุณสมบัติ ตามขอ ๔๙ และไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๕๐ หรือไม หากเห็นวา
ไมถูกตอง ก็ใหแจงใหผูสมัครทราบ หากเห็นวาถูกตอง ใหเสนอใบสมัครพรอมเอกสารประกอบตาม (๑)
ต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค และเมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคอนุ มั ติ ใ ห รั บ เป น สมาชิ ก ได
ใหหัวหนาพรรคหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรคออกบัตรประจําตัวสมาชิกใหแกผูสมัคร
ไวเปนหลักฐาน
(๓) ใหหัวหนาพรรคหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรคสงสําเนาใบสมัคร พรอมเอกสาร
ประกอบที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคอนุ มั ติ ใ ห รั บ เป น สมาชิ ก แล ว ตาม (๒) ให น ายทะเบี ย น
พรรคการเมืองตามระยะเวลาที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
ขอ ๕๒ คาบํารุง สมาชิกตองชําระคาบํารุงรายเดือน หรือรายป ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด
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๕๓ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
ตาย
ลาออก
ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรค
คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออก
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
มีเหตุอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
๕๔ การลาออกจากสมาชิกพรรค ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน

หมวด ๖
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๕๕ สมาชิกพรรคมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค กรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค กรรมการนโยบายพรรค กรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
หรือไดรับแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน กรรมการ อนุกรรมการคณะตางๆ ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๕๖ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรค ในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกที่พรรคไดสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ เพื่อความกาวหนาของพรรค

หนา ๑๓๐
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(๓) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุน
นโยบายและมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๗
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๕๗ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อ ง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบทบาททางการเมือง และเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรค เพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจั ด การส ง เสริ ม สถานภาพของสมาชิ ก ให มี ส มรรถภาพต อ การดํ า รงชี วิ ต
ของตนเองและครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหมีสวัสดิการและสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก ตลอดจนคุมครองสมาชิก
ใหพนจากอิทธิพลหรืออํานาจที่ไมชอบธรรม
(๔) พรรคจะใหความสําคัญตอมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๘
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๘ สมาชิ ก ต อ งยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ ต ามที่ ป รากฏในแนวนโยบายของพรรค และ
ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบและมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกตองไมกระทําการใด ๆ ใหเกิดความแตกแยกหรือแตกความสามัคคีในพรรค
ขอ ๖๐ สมาชิกจะตองไมกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ
เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
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ขอ ๖๑ คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการสาขาพรรค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรี รวมถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ๆ
ของพรรค ต องปฏิ บัติ ให เป นไปตามบทบัญ ญัติ แ หง กฎหมายทั้งปวงอั นเกี่ยวกั บการดํา เนิ นกิ จการ
ของพรรค และจะไมกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ อันจะเปนเหตุใหถูกตัดสิทธิหรือเพิกถอนสิทธิ
ในทางการเมือง หรือเปนเหตุใหพรรคถูกลงโทษตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๖๒ หากมีคํารองของสมาชิกกลาวหาสมาชิกผูหนึ่งผูใดไมปฏิบัติหรือละเมิดขอบังคับพรรค
ขอ ๕๘ - ๖๑ ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสามคน และไมเกินเกาคน
ดําเนินการสอบสวนตามคํารองทันที พรอมทั้งแจงขอกลาวหาใหสมาชิกผูถูกกลาวหาไดทราบดวย
สมาชิ ก ผู ถู ก กล า วหามี สิ ท ธิ ชี้ แ จงข อ กล า วหานั้ น ต อ กรรมการบริ ห ารพรรคที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
หัวหนาพรรคดังกลาว
ขอ ๖๓ ให ก รรมการบริ ห ารพรรคที่ ส อบสวน ตามข อ บั ง คั บ พรรค ข อ ๖๒ เสนอผล
การสอบสวนตอหัวหนาพรรค
กรณีการสอบสวนปรากฏผลวาไมมีมูล ใหหัวหนาพรรคยุติเรื่อง
กรณีการสอบสวนปรากฏผลมีมูลวา สมาชิกผูถูกกลาวหาไมปฏิบัติหรือละเมิดขอบังคับพรรค
ขอ ๕๘-๖๑ ใหหัวหนาพรรคนําผลการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อลงโทษ
ทางวินัยอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) จํากัดสิทธิบางประการ ตามขอบังคับพรรคขอ ๕๕
(๔) ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ตามขอบังคับพรรคขอ ๕๓ (๕)
มติคณะกรรมการบริหารพรรคตามวรรคสาม ถือเปนสิ้นสุดและเด็ดขาด
ขอ ๖๔ สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
กรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค แลวแตกรณี จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
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หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อเขารับสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๖๕ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคเพื่อให
ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรของพรรคในเขตเลือกตั้งหรือในกลุมจังหวัดที่อยูในเขตของสาขาพรรค ทั้งในกรณี
ที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง เพื่อนําเสนอในการพิจารณาสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามขอ ๖๖ ทั้งนี้ ภายใตบทบัญญัติในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๖๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบสัดสวนของพรรค ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรค
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคพิจารณาใหความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรค ทั้งนี้ ภายใตบทบัญญัติในมาตรา ๓๘
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๖๗ มติของคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ใหถือเปนที่สุด
ขอ ๖๘ นอกจากการพิจารณาสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามวิธีการในขอ ๖๖ ที่ประชุมใหญของพรรคอาจใชวิธีการใหผูเขารวมในที่ประชุมใหญลงมติเลือก
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคก็ได ทั้งนี้
ภายใตบทบัญญัติในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในการพิจารณาสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นในองคการปกครองสวนทองถิ่นใดในนามของพรรค ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีเขตพื้นที่
รับผิดชอบในทองถิ่นหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นนั้นเปนผูพิจารณา
ในกรณีที่ในทองถิ่นนั้นมีทั้งสาขาพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
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ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในทองถิ่นและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นนั้น
พิจารณารวมกัน แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นและไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพจิ ารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๑๐
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๗๑ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ขอ ๗๒ พรรคและสาขาพรรคตองปดบัญชีและงบการเงินครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
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
และคาใชจายของพรรค กรณีที่มีสาขาพรรค งบการเงิน ใหรวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาดวย
งบดุล ตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๗๓ ให หั ว หน า พรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น
และหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ พรอมสําเนาหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริง
ของทรัพยสินและหนี้สินในวันที่เขารับตําแหนง วันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือวันที่
พนจากตําแหนง แลวแตกรณี รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษี
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ที่ผานมา ในวันยื่นใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่เขารับตําแหนงภายในสามสิบวัน นับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่พนจากตําแหนง
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๗๔ ให หั ว หน า พรรคจั ด ให มี บั ญ ชี แ สดงรายรั บ จากการบริ จ าคซึ่ ง ต อ งมี ร ายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงินและรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้นหรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงในบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ขอ ๗๕ หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกพรรค
ซึ่งไดรับการบริจาค ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับบริจาค
ขอ ๗๖ บรรดาเงินที่พรรคไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝาก
ไวกับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ขอ ๗๗ หามมิใหหัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค หรือสมาชิกพรรค
ผูใด รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่เปนการบริจาคโดยไมเปดเผย
ขอ ๗๘ หามมิใหพรรคหรือสมาชิกพรรคผูใด รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากผูใด
เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก
เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓ ง

หนา ๑๓๕
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หมวด ๑๑
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
คาบํารุงพรรค และการบริจาคแกพรรค
ขอ ๗๙ รายไดของพรรค ประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมการรับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) คาบํารุงพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการบริจาคแกพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๕) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๗) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
(๘) รายไดอื่นตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนด
ขอ ๘๐ การกํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการรั บ สมั ค รสมาชิ ก พรรคและค า บํ า รุ ง พรรค
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
การบริจาคและการรับบริจาค ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๑๒
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๘๑ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓ ง

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๒

(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอ มูลขาวสารทางดานการเมือ ง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากร ศาสนา ความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
ดวยกระบวนการที่หลากหลาย
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขารับฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
หมวด ๑๓
การรวมพรรค การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๒ ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
การควบรวมพรรคกับพรรคการเมืองอื่น ใหกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๘๓ การเลิกพรรคจะกระทําไดภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ไดรั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริห ารพรรคดวยคะแนนเสี ยงเปน เอกฉัน ท
ของคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม และ
(๒) ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของพรรคดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ขององคประชุม
สวนการเลิกสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามขอ ๑๒ (๗)
ขอ ๘๔ ในกรณีที่มีการเลิกพรรคดวยเหตุอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ใหมีการชําระบัญชี
หากยังมีทรัพยสินเหลืออยูหลังการยุบหรือเลิกพรรค ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลืออยูนั้นตกเปนของ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓ ง

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๒

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย จํานวน ๙ คน ประกอบดวย
๑. นายพิพัฒน พรมวราภรณ
หัวหนาพรรค
๒. นายพรพุฒิ นามเดช
รองหัวหนาพรรค
๓. นายมงคล ศรีออน
เลขาธิการพรรค
๔. นางบัวลอย ฉิมมารักษ
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางศรีวัง เสือทอน
เหรัญญิกพรรค
๖. นางวันเพ็ญ ขวัญวงษ
โฆษกพรรค
๗. นายฉัตรภูมิ อํานาจเหนือ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นายไกรสร ชูเที่ยง
กรรมการบริหารพรรค
๙. นางสาวสุริยาพร โพธิ์ศรี
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

