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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจง
การจัดตั้งพรรคภูมิใจไทย ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตอมา ไดตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคและขอบังคับพรรคภูมิใจไทย ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ทําใหมีคณะกรรมการ
บริหารพรรค จํานวนทั้งสิ้น ๑๒ คน นั้น
บั ด นี้ พรรคภู มิ ใ จไทยได แ จ ง ต อ นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งว า ที่ ป ระชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ
พรรคภูมิใจไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ไดดําเนินการตามมาตรา ๒๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
๑. เห็นชอบใหยกเลิกนโยบายพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งฉบับ และใหใชนโยบายพรรคภูมิใจไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่คณะทํางานเสนอ ดังนี้
นโยบายพรรคภูมิใจไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
นโยบายการเมืองการปกครองไทย
ดานการปกปองสถาบันของชาติ
๑. ปกปอง เทิดทูน และพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
๒. ปองกันและปองปรามอยางจริงจังไมใหมีการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ
๓. เสริมสรางจิตสํานึกประชาชนชาวไทย ใหมีความจงรักภักดี เชิดชูพระเกียรติตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
๔. ตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการปกป อ งสถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
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ดานการปกปองระบอบประชาธิปไตย
๑. ยึ ด มั่ น การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๒. สนับสนุนการสรางความปรองดองสมานฉันท การประสานประโยชนและการแกไข
ความขัดแยงอยางสรางสรรคโดยสันติวิธีระหวางคนในชาติ
๓. สนับสนุนใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
โดยการมีสวนรวมของประชาชน
ดานความมั่นคง
๑. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพในการปองกันประเทศ เพื่อรักษาไวซึ่งเอกราชและอธิปไตย
ของชาติ
๒. สงเสริมและสนับสนุนบทบาทองคกรทางดานความมั่นคงปฏิบัติตามภารกิจที่กําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญ
๓. สงเสริมและสนับสนุนองคกรดานความมั่นคงคุมครองผลประโยชนของชาติ
๔. ปรับปรุงและพัฒนาองคกรใหทันสมัย มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ
๕. พัฒนาระบบสวัสดิการ สิทธิประโยชนใหแกบุคลากรในองคกรดานความมั่นคง ยกระดับชีวิต
ความเปนอยูใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๖. สงเสริมและพัฒนาความรวมมือทางดานความมั่นคงกับนานาประเทศ และเพิ่มบทบาท
ในการรักษาไวซึ่งสันติภาพของโลกภายใตกรอบสหประชาชาติ
๗. รัฐตองสนับสนุนและจัดระบบใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันประเทศและรักษา
ความสงบเรียบรอย
ดานกฎหมายและการยุติธรรม
๑. จัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
๒. ปรั บปรุ งแกไ ขกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ ลา สมัย ให ส อดคล อ งกั บ สภาพทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคมโดยประชาชนมีสวนรวม
๓. พัฒนากระบวนการยุติธรรมในการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรมตอ
ทุกฝายอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

๔. สนับสนุนใหประชาชนมีอํานาจตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางจริงจัง
๕. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผล การติดตามการทํางานของหนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐที่เปนผูใชอํานาจรัฐตอประชาชน
๖. สนั บ สนุ น และพั ฒ นาองค ก รในกระบวนการยุ ติ ธ รรมให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี เ กี ย รติ
มีศักดิ์ศรี และเปนมืออาชีพ เปนที่พึ่งของประชาชนอยางแทจริง
ดานการตางประเทศ
๑. เสริมสรางการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบานอยางสันติ มีความเสมอภาค โดยสงเสริม
ความเขาใจอันดีและการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อนําความเจริญรุงเรืองสูภูมิภาค ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง
๒. มุงเนนการแกไขปญหาความขัดแยงดวยการเจรจาโดยสันติวิธี
๓. ยึ ด ถื อ นโยบายที่ เ ป น กลาง อิ ส ระ เป น มิ ต รกั บ นานาประเทศ โดยยึ ด มั่ น ในเอกราช
อธิปไตย ศักดิ์ศรี และผลประโยชนของชาติเปนหลัก
๔. ยึดมั่นในตอพันธกรณี ตามกฎหมายระหวางประเทศ และกฎบัตรสหประชาชาติ
๕. ผลักดันและใหความสําคัญแกการคาชายแดน และการแกปญหาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน
ดวยการเจรจาโดยสันติวิธี
๖. ยกระดับบทบาทของประเทศโดยการมีสวนรวมในองคกรระหวางประเทศที่สําคัญ เชน
องคกรสหประชาชาติ องคกรการคาโลก องคกรทางเศรษฐกิจ
๗. เสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ และแสวงหาความรวมมือระหวาง
ประเทศ เพื่อใหประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรี และการรวมมือทางการคา
๘. กระชับความรวมมือกับอารยะประเทศ เพื่อขยายความรวมมือในดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม
๙. สงเสริมการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีที่เปนประโยชน
ตอประเทศ
ดานการมีสวนรวมของประชาชน
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล ตรวจสอบ
และประเมินผล ทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
๒. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ
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๓. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร และมีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาประเทศในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๔. สงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันของประชาชนเปนเครือขาย เพื่อนําเสนอความคิดเห็น
และความตองการของชุมชน
๕. สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม
ดานสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนในการรับรูขอมูลขาวสาร
๑. ประชาชนตองมีสิทธิ เสรีภาพ และมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. สรางความเปนปกแผนในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อใหประชาชน
ไดรับสิทธิเสรีภาพและโอกาสที่เทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางดานภาษา เชื้อชาติ
และศาสนา
๓. กํากับ ปรับปรุง การสื่อสารภาครัฐ ตองดําเนินไปโดยเพื่อประโยชนสาธารณะ และเปนกลาง
๔. สนับสนุนใหมีกฎหมายคุมครองวิชาชีพสื่อ ใหมีอิสระ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ
ตอสังคม
๕. ยกเลิกหรือปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ขัดตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ดานการกระจายอํานาจ
๑. สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการเมือง การคลัง การสาธารณสุข การศึกษาไปสูทองถิ่น
และเพิ่มความเปนอิสระใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. สนับสนุนดานการจัดการดานงบประมาณสูทองถิ่น การแสวงหารายได และการจัดการทรัพยสิน
ของทองถิ่น ใหมีความเปนอิสระอยางเต็มที่ โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง และการตัดสินใจในกิจการ
ของทองถิ่นดวยตนเอง
๓. สนับสนุนใหมีการบริหารทองถิ่นในรูปแบบพิเศษ โดยสนับสนุนใหทองถิ่นที่มีความพรอม
มีศักยภาพจัดตั้งเปน “มหานคร”
๔. เร ง รัด การดํ า เนิ น การถ า ยโอนภารกิ จ และงบประมาณให อ งค ก รปกครองสว นทอ งถิ่ น
ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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นโยบายเศรษฐกิจ
โครงสรางพื้นฐาน
พรรคภูมิใจไทยสงเสริมการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา
ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย โดยกําหนดอัตราคาบริการที่เหมาะสม และสามารถรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความตองการของประชาชนในทุกภูมิภาคไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
จะสงเสริมความรวมมือกับภาคเอกชนและประเทศเพื่อนบาน ในการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง
ทั้งภายในและระหวางประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมขนสงของประเทศตาง ๆ รวมทั้ง
เพิ่มความสามารถในการพัฒนาระบบลอจิสติกส
ยกมาตรฐานเสนทางจราจรในชนบทเปนถนนคอนกรีต ลาดยาง เรงรัดการพัฒนาระบบ
ขนสงมวลชน ปฏิรูปองคกรและการบริการขนสงมวลชนในกรุงเทพ เขตปริมณฑล และตางจังหวัด
ใหเปนระบบ โดยสรางโครงขายถนนเชื่อมตอระหวางกัน และขยายเสนทางมอเตอรเวย รวมทั้ง
ถนนเสนยุทธศาสตร
ยกระดั บ มาตรฐานการติ ด ต อ สื่ อ สาร การเข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสาร และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
โดยรวมของประเทศ โดยจะสงเสริมใหมีการแขงขันในการใหบริการกิจการโทรคมนาคมอยางเสรี
และเปนธรรม ขยายโครงขายการสื่อสารโทรคมนาคมในชนบทที่หางไกล พัฒนาระบบการสื่อสาร
โทรคมนาคมใหมีคุณภาพ มีความหลากหลายของบริการ และมีอัตราคาบริการที่เหมาะสม
ดําเนินนโยบายการจัดสรางรถไฟฟาใหครบทั้งระบบ พัฒนาใหประเทศเปนศูนยกลางในการคมนาคม
ติดตอของภูมิภาค ปฏิรูประบบรางและองคกรการรถไฟ สรางรถไฟรางคูครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ใหมีมาตรฐานสากล ยกระดับการใหบริการ ความปลอดภัย ความสะอาด สะดวกสบายของประชาชน
ผูใชบริการ ลดปญหาการขาดทุนขององคกร
พัฒนาโครงขายการขนสงทางน้ําใหเชื่อมโยงกับระบบขนสงอื่นๆ เพิ่มสัดสวนการขนสง
สินคาทางน้ําภายในประเทศและตางประเทศ
พัฒนาระบบการขนสงทางอากาศใหเชื่อมโยงทั่วโลก เพื่อรองรับการใหบริการของประชาชน
และการขนสง
ดานการเกษตรและการพัฒนาชนบท
พรรคภูมิใจไทยมีความตั้งใจที่จะยกระดับความเปนอยู การดํารงชีพ สงเสริมการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมของพี่นองประชาชนใหเกิดความอยูดีกินดี ตอบสนองความตองการในการประกอบอาชีพ
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ของเกษตรกรในประเทศใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น พัฒนาองคประกอบในดานตาง ๆ เพื่อการเกษตร
และการพัฒนาชนบทที่เห็นผล
การสงเสริมและสนับสนุนการเกษตรกรรม การปลูกพืชเพื่ออุปโภคและบริโภค พืชพลังงานทดแทน
รวมทั้งการใชพื้นที่การเกษตรใหเหมาะสมกับประเภทของพืชเศรษฐกิจ
สงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อยกระดับรายไดและความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้น
และมีความเขมแข็งในฐานะที่เปนผูผลิตที่สําคัญของประเทศ รวมทั้งเรงรัดพัฒนาใหเปนไปตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ด ว ยอุ ต สาหกรรมการเกษตรโดยนํ า เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และเหมาะสม
เพื่อเสริมสรางระบบเกษตรกรรมที่เปนการผลิตพื้นฐานที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ใหแข็งแกรง นําแนวคิดการพัฒนาเกษตรกรรมอยางยั่งยืน เพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นและความมั่นคง
ของเกษตรกรอยางแทจริง นําเทคโนโลยีในการเก็บรักษาและระบบขนสงผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมาใช
สนับสนุนและสงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กอตั้งตลาดกลางเพื่อการคาสงและคาปลีก
ดานการเกษตรในทุกภูมิภาคของประเทศ
กําหนดหลักเกณฑและรูปแบบวิธีการใหสินเชื่อเพื่อผลผลิตทางการเกษตร โดยใชผลผลิต
เปนหลักประกัน ขยายตลาดสินคาผลผลิตทางการเกษตรไปสูตลาดโลกใหมากขึ้น
สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมเปนระบบสหกรณหรือรูปแบบอื่น ๆ เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหแกกลุมเกษตรกร สงเสริมพาณิชยกรรมควบคูไปกับการเกษตรแบบยั่งยืน การพัฒนาและคุมครองพันธุ
การพัฒนาดิน และการจัดการน้ําเพื่อเกษตรกรรมทั้งระบบ
ดานการทองเที่ยว
พรรคภูมิใจไทยจะปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
ความปลอดภั ย กั บ นั ก ท อ งเที่ ย วและผู เ กี่ ย วข อ ง ตลอดจนปรั บ ปรุ ง ค า ธรรมเนี ย มและค า บริ ก าร
ของหนวยงานของรัฐใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน
กํา หนดพื้ น ที่ แ หล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ ประวั ติ ศ าสตร วั ฒ นธรรม โดยกํ า หนดจุ ด ขาย
ของแตละภาค แตละกลุมจังหวัดใหมีความเหมาะสม
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สนับสนุนการทองเที่ยวภายในประเทศ ใหประชาชนคนไทยเจาของประเทศไดมีโอกาสสัมผัส
แลกเปลี่ยนบรรยากาศ วัฒนธรรม ในแตและพื้นที่ แตละจังหวัด ไดรูจักความเปนไทยในแตละภาคไดดียิ่งขึ้น
โดยเนนกลุมผูสูงอายุใหมีโอกาสไดสัมผัสกับการทองเที่ยวในทองถิ่นตาง ๆ ไดมากขึ้น
สงเสริมใหเกิดการขยายตัวจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
อยางมีสมดุลที่เหมาะสมตอสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมที่ดีงาม สนับสนุนการสรางจุดขายดานการทองเที่ยว
เฉพาะดาน ความพรอมทางดานบริการ และความสวยงามของประเทศ
กําหนดแผนการทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวในรูปแบบวัฒนธรรม
การนําประเพณี ความเปนอยูพ้ืนบาน ความเปนไทย ออกเผยแพรใหกับคนทั่วโลกไดรับรูและสัมผัส
เอกลักษณที่แทจริงของคนไทย ประวัติศาสตรความเปนชาติไทย
ดานการเงินการคลัง
พรรคภูมิใจไทยใหความสําคัญตอการใชมาตรการทางการเงินการคลัง เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจของประเทศควบคูกับการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสม
ในทิศทางที่สอดคลองกับเศรษฐกิจโลก
เพิ่ ม ความระวั ง ในการรั ก ษาวิ นั ย ทางการคลั ง ของประเทศ เพื่ อ การรั ก ษาเสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจ แตตองมุงสรางโอกาสและความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ โดยจะเนนการกระจายรายได
กระจายโอกาส และกระจายอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรและการคลังไปสูทองถิ่นและชุมชน
เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจชุมชน
การรักษาดุลงบประมาณ ผลักดันมาตรการการเงินการคลัง เพื่อสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
การออมในประเทศ มาตรการการคลั ง เพื่ อ การกระตุ น เศรษฐกิ จ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาตลาดเงิ น
และตลาดทุน ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรลวงหนา เพื่อสรางเสถียรภาพ
ราคาสินคาเกษตร
การกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละจั ด หาแหล ง เงิ น ทุ น ขนาดย อ ม เพื่ อ ลดป ญ หาเงิ น กู น อกระบบ
นําระบบคุณคาสินทรัพยมาแปลงสินทรัพยเปนทุนเพื่อสรางธุรกิจขนาดยอม ดวยการใหโอกาสการรวมกลุม
ความคิดระหวางทุนในทองถิ่นและชุมชนเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตรในชุมชน
ดานการพาณิชยกรรม
พรรคภูมิใ จไทยสง เสริมการแขงขัน อยา งเสรีและเป นธรรมในการประกอบพาณิชยกรรม
และการใหบริการ เพิ่มความสามารถในการแขงขัน ความสามารถในการเขาสูตลาด และความสะดวก
ในการเขาถึงการบริการของธุรกิจ
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เรงรัดใหมีการกําหนดมาตรฐานการทดสอบ และมาตรฐานระดับประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริม
การส ง ออกและคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคในประเทศ สร า งความแข็ ง แกร ง ของตราสิ น ค า สํ า หรั บ สิ น ค า
อุตสาหกรรมเกษตรของไทยในตลาดโลก
จั ด ให มี ก ารประกั น ภั ย พื ช ผลทางการเกษตรที่ สํ า คั ญ เพื่ อ เป น การประกั น ต น ทุ น การผลิ ต
ใหเกษตรกร
ปรับและกระตุนมาตรการดานศุลกากร ลดขั้นตอน วิธีการใหรองรับการสงออกสินคาเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร สงเสริมกระบวนการทางการตลาดเพื่อการคาสงและคาปลีกสินคาเกษตร
ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อชวยกระจายผลผลิตจากผูผลิตใหถึงผูบริโภคในประเทศอยางรวดเร็ว
และทั่วถึง
ขยายตลาดสิ น ค า ผลผลิ ต ทางการเกษตรอย า งเป น ระบบให ค รอบคลุ ม ทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ ว โลก
สนับสนุนใหมีกลไกการคาปลีก คาสง และศูนยกระจายสินคาไทยในตลาดตางประเทศ เพื่อขยายตลาด
สินคาอุตสาหกรรมเกษตรของไทย
การพั ฒ นาระบบการให บ ริ ก ารและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในเขตท า เรื อ ท า อากาศยาน
สถานีขนถายสินคา ใหมีความรวดเร็ว รวมถึงการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐบาลและเอกชน
ในดานการติดตามแกไขปญหา และการกําหนดทิศทางสงเสริมภาคการสงออกอยางเปนระบบ และจะ
สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีอยางครบวงจร
ดานพลังงาน
พรรคภู มิ ใ จไทยมุ ง ส ง เสริ ม การได ม าซึ่ ง แหล ง พลั ง งานใหม ท ดแทนแหล ง พลั ง งานเดิ ม
เนนรณรงคเพื่อปลุกจิตสํานึกของคนไทยใหใชพลังงานอยางรูคุณคาและประหยัด
สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด กาซเอ็นจีวี ไบโอดีเซล การรณรงค
ลดปริมาณการใชน้ํามัน สงเสริมการปลูกพืชการเกษตรที่เปนพลังงานทดแทน เชน มันสําปะหลัง ออย
ถั่วเหลือง สนับสนุนการพัฒนาการใชพลังงานทางเลือกอยางจริงจัง จากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
พลังงานน้ํา สงเสริมการพัฒนาพลังงานที่สะอาด การลดกาซเรือนกระจก และแกไขปญหาโลกรอน
สนับสนุนและสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในยานพาหนะเชิงพาณิชย เพื่อชวยลดมลพิษทางอากาศ
โดยเฉพาะในเขตกรุ ง เทพมหานครและเมื อ งใหญ รณรงค ใ ห ร ถราชการและรถบริ ก ารสาธารณะ
ใชพลังงานสะอาด ลดมลพิษทางอากาศ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง
ปรับปรุงโครงสรางราคาขายกาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลว ใหสอดรับกับภาระคาครองชีพ
ของประชาชน
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ดานอุตสาหกรรม
พรรคภู มิ ใ จไทยให ค วามสํ า คั ญ ต อ การปรั บ ปรุ ง โครงสร า งอุ ต สาหกรรมของประเทศ
การควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑและบริการ การลดตนทุนการผลิต การจัดการมลพิษ และ
การรักษาสภาพแวดลอม
โดยสงเสริม สนับสนุนการลงทุนทั้งภายในและจากภายนอกประเทศ ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อ นําไปสูกระบวนการผลิต
ที่มคี วามเชื่อมโยงตอเนื่องกันอยางครบวงจร ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและสงออก
โดยจะมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่ม การพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิต
การสรางชื่อทางการคา โดยเนนใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มทั้งในเรื่องรูปแบบที่แปลกทันสมัย การใชความคิด
สรางสรรคในการประดิษฐวัสดุที่แปลกใหม และการพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขัน
ดานแรงงาน
พรรคภูมิใจไทยตองการสรางมาตรการและเครงครัดตอการจัดระบบความปลอดภัยในการทํางาน
และสวัสดิการใหแกผูใชแรงงาน สนับสนุนใหมีเสรีภาพและไดรับความคุมครอง โดยเฉพาะการยกระดับ
มาตรฐานการคุมครองแรงงานเด็กและสตรี การจัดสงแรงงานไทยไปยังตางประเทศ ใหครบวงจร
สนั บ สนุ น เสริ ม สร า งความมั่ น คงแก แ รงงานในทุ ก ประเภท เพื่ อ มาตรฐานและคุ ณ ภาพ
ความปลอดภัยสูงสุด การสรางตําแหนงงาน โดยการสงเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
สรางระบบประกันการวางงาน การผลิตแรงงานใหตรงกับความตองการของภาคการผลิต
ในประเทศและตางประเทศ
จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคี และคุมครองผูดําเนินการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
สงเสริม สนั บสนุ นใหมีการฝ กทั กษะพัฒนาอาชี พแรงงาน การเพิ่มศั กยภาพแรงงานมีทั ก ษะ ฝมื อ
และคุณภาพ
สงเสริมการลงทุนตามถิ่นฐานแรงงาน ทั้งการลงทุนและการผลิตออกสูภาคตาง ๆ ของประเทศ
เพื่อรองรับการจางงานในแตละทองถิ่น
การบริหารจัดการแรงงานตางดาว โดยการใชระบบบริหารงานทะเบียน และลดขั้นของ
การขออนุญาตของแรงงานตางดาว โดยกําหนดขอบเขตเศรษฐกิจพิเศษดานแรงงาน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

ดานการแกไขปญหาความยากจน
ภายหลั ง ที่ ป ระเทศไทยถู ก ผนวกเข า กั บ ระบบทุ น นิ ย ม ระบบทุ น นิ ย มใช ป จ จั ย การผลิ ต
เพื่อประโยชนของตน ผานระบบการตลาดและกลไกราคา ซึ่งเกษตรกรมิไดผลิตโดยพึ่งแรงงานสัตว
และแรงงานตนเองอีกตอไป แตพึ่งปจจัยการผลิตที่ตองซื้อหาและวาจาง ฉะนั้น ระบบการตลาด การขาย
และการบริโภคคือ หลักประกันของความเติบโตของทุน ระบบทุนนิยมจึงตองการบริโภคขนาดใหญ
จึงมีการกระตุนการบริโภคทุกรูปแบบผานสื่อ ผานการเลียนแบบ การกระตุนไดแผกระจายรุกคืบไปทุกครัวเรือน
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นชากวารายจาย ไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ รายจายของครัวเรือนเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว จนเกิดปญหาความยากจนกับประชากรสวนใหญของประเทศ
พรรคภู มิ ใ จไทยจะจั ด ตั้ ง โครงการสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน โดยตั้ ง กองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ดอยโอกาส รวมทั้งจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูยากจน
เพื่อใหผูยากจนกูยืมไปชําระหนี้ในระบบและนอกระบบ รวมทั้งปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชน
ใหประชาชนมีโ อกาสในการชํา ระหนี้ดวยตนเอง รวมทั้งจั ดตั้ง ธนาคารปา ไม เพื่อ สรา งปาชุ ม ชน
และปาเอกชนใหสอดคลองกับการลดภาวะโลกรอน ทั้งหมดนี้เพื่อใหประชาชนมีความอยูดี กินดี มีสุข
และมีสิทธิ
นโยบายดานสังคม
ดานการศึกษา
พรรคภูมิใจไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาซึ่งถือวาเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ
และประชากร ทั้ ง นี้ ถ า การศึ ก ษาของคนในชาติ พั ฒ นาไปสู ก ารเรี ย นรู อ ย า งทั่ ว ถึ ง ก็ จ ะส ง ผลต อ
การพัฒนาประเทศใหดียิ่งขึ้น พรรคภูมิใจไทยจะสนับสนุนการพัฒนาทางดานคุณภาพทางการศึกษา
และจะเพิ่มและขยายโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน โดยคํานึงถึงประชาชนที่มีรายไดนอยจะไดมีโอกาส
ที่จะเขารับการศึกษาในสถาบันที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยใหทองถิ่นมีสวนรวมกับการจัดการศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูที่ทันตอสภาพการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง รวมทั้งบริหารจัดการดานคาตอบแทนแกบุคลากรในรูปแบบตาง ๆ ใหเหมาะสม
พรรคภูมิใจไทยไดเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา และถือเปนพันธะกิจหลักที่ทางพรรค
จะต อ งดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให เ ยาวชนของประเทศไทยเป น บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพของประเทศต อ ไป
ทางพรรคจึงมีนโยบายดานการศึกษา โดย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

๑. จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน เพื่อใหเด็กสามารถพัฒนาการเจริญเติบโตทางสมอง
รางกาย และจิตใจอยางเหมาะสม
๒. พั ฒ นาคุ ณ ภาพครู เ ด็ ก เล็ ก ให มี ค วามสามารถกระตุ น การพั ฒ นาของสมองและอารมณ
ของเด็กไดอยางถูกตอง
๓. สนับสนุนการจัดอาหารกลางวันและนมที่มีคุณภาพ เพื่อสงเสริมโภชนาการที่ดีใหกับเด็ก
และเยาวชน
๔. ขยายการศึกษาภาคบังคับเปนสิบหาปโดยเปนสวัสดิการของรัฐ ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึง
มัธยมศึกษาปที่ ๖ และระดับอาชีวศึกษา
๕. สงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
๖. จัดใหมีทุนการศึกษา และการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาแก
เยาวชนไทย เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
๗. พัฒนาระดับอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพโดยสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน
๘. ปรับปรุงหลักสูตรทางการศึกษาทุกชวงชั้นปใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล และเนนความเปนเลิศ
ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร
๙. จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในทุกจังหวัด โดยใหสถาบันการศึกษามีอิสระในการบริหารและ
การจัดการ
๑๐. สนับสนุนความเปนอิสระทางวิชาการ และสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษาใหเทียบเทากับตางประเทศที่พัฒนาแลว
๑๑. ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ในขนบธรรมเนี ย มประเพณี
วัฒนธรรม และการรูรักสามัคคีของคนในชาติ
๑๒. ใหการศึกษาในทุกระดับ เนนถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ เพื่อใหเยาวชน
ไดมีความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ดานวัฒนธรรม
พรรคภู มิใจไทยไดมองเห็ นถึ งป ญหาของการไหลบาเข ามาของวัฒนธรรมตางชาติ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมของชาวตะวันตกและเอเชียดวยกัน เชน ญี่ปุน เกาหลี ซึ่งทําใหเยาวชนของประเทศหลงลืม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เปนเอกลักษณของชาติ ในยุคที่สารสนเทศไรขอบเขตเชนนี้
จึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งที่พรรคภูมิใจไทยตองกําหนดนโยบายดานวัฒนธรรม โดย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

๑. สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนของชาติมีความภูมิใจและรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย เพื่อใหเกิดความรูสึกรักชาติ
๒. สงเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาทุกภาคชั้นมีสวนรวมกับเทศกาลสําคัญที่เปน
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นนั้น ๆ เพื่อกระตุนใหเยาวชนเกิดความรูสึกหวงแหนและรักในวัฒนธรรม
และประเพณีของทองถิ่นตัวเอง
๓. สงเสริมใหสถาบันการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานวัฒนธรรมและประเพณีตางทองถิ่น
เพื่อใหเกิดความสามัคคีของคนในชาติ
๔. สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
ในตางประเทศ เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวประเทศไทย
๕. ตรวจสอบและควบคุมการเผยแพรของวัฒนธรรมตางชาติท่ีขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทย
ดานสาธารณสุข
พรรคภูมิใจไทยมีความตั้งใจอยางเต็มที่ที่จะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีหลักประกัน
ในการดู แ ลรั ก ษา โดยจะพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพให ค รอบคลุ ม ทั้ ง การรั ก ษาและป อ งกั น อย า งทั่ ว ถึ ง
และมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดย
๑. สนับสนุนการรักษาฟรี และใหสามารถเขารักษาไดในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
ที่เขารวมโครงการ
๒. เร ง ผลิ ต แพทย ห รื อ บุ ค ลากรด า นสาธารณสุ ข ให เ พี ย งพอแก ก ารบริ ก ารของประชาชน
ในชนบทตามอัตราสวนของประชากรในประเทศ
๓. สงเสริมหลักประกันใหประชาชนทุกภาคสวนสามารถรับการตรวจโรคและปองกันโรค
โดยไมตองชําระคาบริการ
๔. พัฒนาระบบหลักประกันถวนหนา
๕. จั ด ให มี ก ารกระจายสถานพยาบาลและบุ ค ลากรทางการแพทย สู ชุ ม ชนอย า งทั่ ว ถึ ง
(๑ สถานีอนามัย ๑ รถพยาบาล ๑ ทีมแพทย)
๖. จัดใหมีแหลงเสริมสรางสุขภาพอนามัยของชุมชน (๑ หมูบาน ๑ ลานกีฬา)
๗. เพิ่มบทบาทและคาตอบแทนใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) โดยเนนให
ความรู ความเขาใจทั้งดานการรักษาและการปองกันแกประชาชน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

นโยบายดานสิ่งแวดลอม
พรรคภูมิใจไทยไดคํานึงถึงดานสิ่งแวดลอมที่กําลังเปนปญหาอยูในขณะนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในพื้ น ที่ ที่ เ ป น นิ ค มอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง พรรคภู มิ ใ จไทยเห็ น ว า ประเทศมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งลงทุ น
ทางดานเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนดานอุตสาหกรรมหรือดานการทองเที่ยว ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
จะสงผลกระทบตอ ดา นสิ่งแวดล อมของประเทศอยา งหลีกเลี่ยงไมไ ด และพรรคภูมิ ใจไทยเห็นว า
การลงทุนดานเศรษฐกิจและการแกไขปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมตองมีการดําเนินการควบคูกันไป โดยให
ความสําคัญตอการดูแลรักษาและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง ตั้งแตน้ําเสีย ขยะ
และอากาศเป น พิ ษ โดยจะมี ก ารส ง เสริ ม และให ค วามสํ า คั ญ กั บ การจํ า กั ด ปริ ม าณมลพิ ษ ในชุ ม ชน
เพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอม (นโยบายโฉนดคารบอนเครดิต) รวมทั้งใหชุมชนมีสวนรวมกับการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม และมีการสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อลดปญหา
สิ่งแวดลอมตอไป
๒. เห็นชอบใหยกเลิกขอบังคับพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ และลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชขอบังคับพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่คณะทํางานเสนอ ดังนี้
ขอบังคับพรรคภูมิใจไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับพรรคฉบับนี้เปนตนไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคภูมิใจไทย” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“BHUMJAITHAI PARTY” ใชชื่อยอภาษาไทยวา “ภท” ใชชื่อยอภาษาอังกฤษวา “BJT”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
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(๑) พรรคภูมิใจไทย ใชเครื่องหมายเปนรูป

(๒) มีคําอธิบาย ดังนี้
ชื่อ “พรรคภูมิใจไทย” หมายถึง การดําเนินงานทางการเมืองที่ยึดมั่นในวิถีความเปนไทย
ภาพประเทศไทยบนรูปหัวใจ หมายถึง การสื่อถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย คนไทยทั้งชาติ
อันมีหัวใจดวงเดียวกัน อยูรวมกันบนผืนแผนดินเดียวกัน ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๕ สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ ๒๑๕๙/๑๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร ๐๒๙๔๐๖๙๙๙/๐๒๙๔๐๖๗๔๙
ขอ ๖ สาขาพรรคภูมิใจไทยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา “สาขาพรรคภูมิใจไทย
ลําดับที่ ............ จังหวัด..........”
หมวด ๒
คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
คณะกรรมการนโยบายพรรค และ
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค และกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนองคกรหลักในการบริหารพรรค
โดยเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญ จํานวนไมนอยกวาแปดคน
และไม เ กิ น ยี่ สิ บ ห า คน ประกอบด ว ย หั ว หน า พรรค ๑ คน รองหั ว หน า พรรค ไม เ กิ น ๓ คน
เลขาธิการพรรค ๑ คน รองเลขาธิการพรรค ไมเกิน ๓ คน เหรัญญิกพรรค ๑ คน โฆษกพรรค ๑ คน
นายทะเบียนสมาชิกพรรค ๑ คน และกรรมการบริหารอื่น ๆ ของพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง
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ขอ ๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคทุกตําแหนง ใหลงคะแนนลับ และกระทํา
เปนสองวาระตอเนื่องกัน ดังตอไปนี้
(๑) ในวาระแรก ใหที่ประชุมใหญพรรคทําการเลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน โดยสมาชิก
ที่ประชุมเปนผูเสนอชื่อ และมีสมาชิกพรรคที่เขารวมประชุมใหการรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ในวาระที่สอง ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตาม (๑) กําหนดจํานวนผูที่จะดํารงตําแหนง
รองหัวหนาพรรค และตําแหนง รองเลขาธิการพรรค ตามขอ ๗ กอน ตอจากนั้น ใหสมาชิกที่เขารวมประชุม
เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคที่เหลือ ตามขอ ๗ ทีละตําแหนง นอกจากตําแหนง
หัวหนาพรรค ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ ประสบการณ
ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรค เพื่อใหที่ประชุมใหญของพรรคเลือกตั้งเปนคณะกรรมการ
บริหารพรรค โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกที่เขารวมประชุมใหการรับรองไมนอยกวาสิบคน
มติของที่ประชุมในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ตาม (๑) ถึง (๒) ใหเปนไป
ตามเสียงขางมากของที่ประชุม
สมาชิกหนึ่งคน ใหลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงไดหนึ่งเสียง
กรณีที่กรรมการบริหารพรรคตําแหนงใดมีไดหลายคน ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับลงไป
เปนผูไดรับการเลือกตั้งในตําแหนงนั้น กรณีมีผูที่ไดคะแนนเสียงเทากันหลายคน ใหประธานในที่ประชุม
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมื อ งตอบรั บ การจดแจ ง จั ด ตั้ ง พรรค หรื อ วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง การตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง แลวแตกรณี และอาจไดรับเลือกตั้งให
ดํารงตําแหนงไดอีก
ขอ ๑๐ กรรมการบริหารพรรค ยกเวนตําแหนง หัวหนาพรรค พนจากตําแหนงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค และใหถือวาวันที่พรรคลงรับหนังสือลาออก
เปนวันที่พน ตําแหนง
กรณีที่กรรมการบริหารพรรคประกาศลาออกในที่ประชุมใหญพรรค ใหถือวาพนจากตําแหนง
เฉพาะตัวในวันที่ประกาศลาออก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง
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(๓) ขาดสมาชิกภาพ
(๔) กระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ และถูกลงโทษใหพนจากตําแหนงตามขอบังคับพรรค
กรณีที่มีตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลง ใหหัวหนาพรรคมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่ งที่ เ หลือ อยู ทํ า หน า ที่ แ ทนกรรมการบริ ห ารพรรคที่ พ นจากตํา แหนง เป นการชั่ว คราว
จนกว า จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการบริ ห ารพรรคแทนตํ า แหน ง ที่ ว า งนั้ น และให เ ลื อ กตั้ ง กรรมการ
บริหารพรรคแทนตําแหนงที่วางนั้นภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงดังกลาวจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหนงที่วาง อยูในตําแหนงเทาวาระ
ที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ขอ ๑๑ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ดํารงตําแหนงครบวาระตามขอ ๙
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงทั้งคณะดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของผูที่
เขารวมประชุม และใหถือวาวันที่ประชุมใหญพรรค เปนวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพนจาก
ตําแหนงทั้งคณะ
(๓) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๑๐ (๑) (๒) (๓) (๔)
กรณีหัวหนาพรรคลาออก ใหยื่นใบลาออกตอรองหัวหนาพรรคลําดับตน และใหถือวาวันที่พรรค
ลงรับหนังสือลาออก เปนวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่หัวหนาพรรคประกาศลาออกในที่ประชุมใหญพรรค ใหถือวา วันที่ประชุมใหญพรรค
เปนวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลงตาม (๓) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน
หัวหนาพรรค ถาไมมีรองหัวหนาพรรค หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการบริหารพรรค
ที่เหลือ อยูเลือกกันเองเพื่อทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค และใหเรียกประชุมใหญพรรคเพื่อ เลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงทั้งคณะดังกลาวจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
กรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนถึง
วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง การตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการบริ ห ารพรรคชุ ด ใหม จ ากนายทะเบี ย น
พรรคการเมือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง
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ขอ ๑๒ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย ขอบังคับพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบ และจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ ภายในพรรคและสาขาพรรค เพื่อปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค รวมทั้งงานเฉพาะกิจตาง ๆ
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรค เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น
(๔) พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค
(๖) ใหความเห็นชอบในการจัดตั้งและยุบเลิกสาขาพรรค รวมทั้งองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) 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
(๘) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๙) แต ง ตั้ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค ผู ช ว ยผู อํ า นวยการ
สํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๓ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนผูเรียกประชุม ประธานในการประชุม และผูดําเนินการประชุม คณะกรรมการ
บริหารพรรค การประชุมใหญพรรค หรือการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค แลวแตกรณี
(ข) เปนผูลงนามในคําสั่ง ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือมติของพรรค
(ค) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ง) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
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(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรค หรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมระหวาง
คณะกรรมการบริ ห ารพรรค คณะที่ ป รึ ก ษาพรรค และสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจาย บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน
และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๖) โฆษกพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคตามกฎหมาย
(ข) รับสมัครสมาชิก และแจงบันทึกการลาออกของสมาชิก
(ค) ประสานงานกั บ หน ว ยงานราชการ หรื อ กิ จ การอื่ น ใดที่ หั ว หน า พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ มีอํ านาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือ คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
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สวนที่ ๒
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคคณะหนึ่ง 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
และระดับทองถิ่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 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
เขารวมประชุมเสนอชื่อสมาชิก ซึ่งอยูในที่ประชุมใหญพรรค มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ และมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพรรคทําการเลือกตั้งดวยวิธีการลงคะแนนลับ โดยใหผูไดรับ
คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ จนครบตามจํานวนที่กําหนด
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคดํารงตําแหนงครบวาระ ใหเลือกตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหมภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่ครบวาระ
และใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคที่ดํารงตําแหนงครบวาระทําหนาที่ตอไป
จนกวาจะไดคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม
กรณีที่มีตําแหนง กรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรควางลง ใหกรรมการที่เหลืออยู
ทําหนาที่ตอไป และใหเลือกตั้งกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคแทนตําแหนงที่วาง
เมื่อมีการประชุมใหญพรรคในคราวแรก โดยใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยู
ของผูที่ตนแทน
สวนที่ ๓
คณะกรรมการนโยบายพรรค
ขอ ๑๕ ใหมีคณะกรรมการนโยบายพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินสิบคน
ทําหนาที่กําหนดนโยบายของพรรคใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น
รวมทั้งตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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ให นํ า ความในข อ ๑๔ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห า มาใช บั ง คั บ กั บ
คณะกรรมการนโยบายพรรค โดยอนุโลม
สวนที่ ๔
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
ขอ ๑๖ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวน
ไมนอยกวาหาคน แตไมเกินสิบคน ทําหนาที่เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร
ใหแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
ให นํ า ความในข อ ๑๔ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห า มาใช บั ง คั บ กั บ
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค โดยอนุโลม
หมวด ๓
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๑๗ แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยคํานึงถึงความประสงคของสมาชิก ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในเขตที่จะมีการจัดตั้งสาขาพรรคนั้น ๆ ทั้งนี้ ในวาระแรกตองไมนอยกวาจํานวน
สาขาพรรคขั้นต่ํา ตามจํานวนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
และภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยกระจายอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ
ขอ ๑๘ ในการจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีสมาชิกผูริเริ่มตั้งสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยมีการจัดทําทะเบียน
สมาชิกดังกลาวไวเพื่อยื่นขอแสดงความจํานงในการจัดตั้งสาขาพรรค
(๒) ใหผูแทนสมาชิกริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรค ซึ่งไดรับเลือกจากสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรค
ตาม (๑) ยื่นแสดงความจํานงขอจัดตั้งสาขาพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรค พรอมกับทะเบียนสมาชิก
ตาม (๑) โดยให ร ะบุ เ ขตพื้ น ที่ ข องสาขาพรรค ที่ ตั้ ง ที่ ทํ า การสาขาพรรค และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ (ถามี) เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค
(๓) ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในการขอดําเนินการ
จัดตั้งสาขาพรรค โดยอาจกําหนดเขตพื้นที่หรือเงื่อนไขใด ๆ ในการใหความเห็นชอบดวยก็ได
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ขอ ๑๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคแลว
ใหเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการพรรคมอบหมาย มีหนังสือแจงตอผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคนั้น ๆ
ใหดําเนินการประชุมสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคตามขอ ๑๘ (๑) เพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดแรกภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงนั้น และใหเรียก
การประชุมครั้งนี้วา การประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
เมื่อสาขาพรรคไดประชุมจัดตั้งสาขาพรรคแลว ใหประธานสาขาพรรคแจงเลขาธิการพรรค
หรือ ผูซึ่งเลขาธิการพรรคมอบหมาย แจงคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ เพื่อใหคณะกรรมการ
บริ ห ารพรรคพิ จ ารณาตรวจสอบอนุ มั ติ จั ด ตั้ ง และให หั ว หน า พรรคแจ ง การจั ด ตั้ ง สาขาพรรคให
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่เลขาธิการพรรคหรือผูซึ่งเลขาธิการพรรค
มอบหมายอนุมัติ เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
การประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ตองมีสมาชิกในสาขาพรรคนั้นเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขึ้นไป โดยใหที่ประชุมเลือกสมาชิกหนึ่งคนเปนประธานในที่ประชุมเพื่อดําเนินการประชุม และการลงมติ
ใหถือเอาเสียงขางมากของที่ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียง
อีกหนึ่งคะแนนเสียงเพื่อเปนเสียงชี้ขาด
ใหนํ าขอ บัง คับในสวนที่ เกี่ยวกั บการประชุ ม ใหญส าขาพรรค มาบัง คับใชกับการประชุ ม
จัดตั้งสาขาพรรคโดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับในสวนนี้
ขอ ๒๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรค ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
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 กรรมการสาขาพรรคต อ งเป น บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๕๐

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

(๔) ไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) และ (๑๔)
ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๒๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันที่ไดรับแจงการรับรอง
การจั ดตั้งสาขาพรรคจากนายทะเบี ยนพรรคการเมือ ง หรื อได รับแจ งการตอบรับการเปลี่ย นแปลง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง แลวแตกรณี แตเมื่อพนตําแหนง
ตามวาระแลว มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๒๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหลงคะแนนลับ และใหนําความในขอ ๘
มาบังคับกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค โดยอนุโลม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมพรรค และจัดหาสมาชิกเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรค และประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของ และแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) จัดการประชุมใหญวิสามัญสาขาพรรค เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควร
ไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และระบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรค
(๘) พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบในการส ง สมาชิ ก พรรคลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น ผู บ ริ ห าร
หรือผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตสาขาพรรคและในนามของพรรค ตามกฎหมาย
(๙) จัดทําแผนงานโครงการ และรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน 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

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

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
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรค หรือรองประธานสาขาพรรค
ในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนผูกาํ กับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค หรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญ ญิ ก สาขาพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการควบคุ ม รายรั บ รายจ า ย บั ญ ชี ท รั พ ย สิ น
หนี้สิน และงบการเงินของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๖) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของสาขาพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) จัดทําทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(ข) รับใบสมัครสมาชิกหรือใบลาออกของสมาชิกเพื่อสงใหพรรคดําเนินการตอไป
(๘) กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานสาขาพรรคหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

ขอ ๒๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ดํารงตําแหนงครบวาระ
(๒) ตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงทั้งคณะ
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหยุบสาขาพรรค
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒)
หรือ (๓) ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนถึงวันที่
ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
โดยประธานสาขาพรรคทําหนาที่เปนผูแทนของสาขาพรรคอยูตอไป กรณีที่ไมมีประธานสาขาพรรค
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน หากไมมีรองประธานสาขาพรรค
หรื อ มี แ ต ไ ม ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให ก รรมการสาขาพรรคที่ เ หลื อ ประชุ ม ร ว มกั น เพื่ อ เลื อ กกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเปนผูแทนของสาขาพรรค โดยทําหนาที่เชนเดียวกับประธานสาขาพรรค
และใหเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่มีเหตุแหงการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) แลวแตกรณี
ขอ ๒๗ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๖
(๓) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอ หัวหนาพรรคผานประธานสาขาพรรค กรณีที่ผูลาออก
เปนประธานสาขาพรรค ใหยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค และใหถือวาการลาออกนั้นมีผลนับแตวันที่
ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
กรณีที่มีตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลง ใหประธานสาขาพรรคมอบหมายใหกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหลืออยูทําหนาที่แทนกรรมการสาขาพรรคที่พนจากตําแหนงเปนการชั่วคราว
จนกวาจะมีการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วางนั้น และใหเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรค
แทนตําแหนงที่วางนั้นภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สาขาพรรคที่พนจากตําแหนงดังกลาวจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

ขอ ๒๘ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคน ซึ่งประธานสาขาพรรค
มอบหมายเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรค
ไมสามารถเขารวมประชุมใหญของพรรคได ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเขารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๒๙ ให มี ก ารแถลงผลงานในรอบป แ ละรั บ รองงบการเงิ น ประจํ า ป ข องสาขาพรรค
ในที่ประชุมใหญของสาขาพรรค ตามที่กําหนดไวในหมวด ๔ สวนที่ ๓
หมวด ๔
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเรียกประชุม
หรือสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ที่มีอยูหรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหจัดใหมี
การประชุมใหญวิสามัญของพรรค
หนังสือขอใหจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคตามวรรคแรก ใหระบุโดยชัดแจงวา
ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลจําเปนเรงดวนอยางใด
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
ของพรรค แตในการจัดประชุมใหญวิสามัญของพรรค ในกรณีที่มีผูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุม
ตามวรรคแรก ใหหัวหนาพรรคเรียกประชุมภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือขอใหจัดใหมี
การประชุม พรอมกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และกําหนดระเบียบวาระการประชุม ซึ่งอยางนอย
ใหเปนไปตามหนังสือที่มีผูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุม
ขอ ๓๑ หนังสือที่รองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญของพรรคตามขอ ๓๐ วรรคสอง
ใหเสนอตอหัวหนาพรรค โดยระบุชื่อและลงลายมือชื่อของผูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุมทุกคน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

ขอ ๓๒ การประชุมใหญของพรรค ประกอบดวย สมาชิก ดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่มีอยู
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๒๘ จํานวนไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของสาขาพรรคที่มีอ ยู
ในกรณีที่มีสาขาพรรคแลว
(๓) ใหเชิญตัวแทนสมาชิกพรรคเขารวมประชุมโดยคํานึงถึงสัดสวนตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐมนตรีในขณะนั้น (ถามี) อาจเขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนได
การประชุมใหญของพรรค ตองมีผูเขารวมประชุมตาม (๑) (๒) และ (๓) รวมกันไมนอยกวา
สองรอยคน จึงจะครบเปนองคประชุม
การลงมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ ให ถื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าประชุ ม ในกรณี ที่ มี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
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 คณะกรรมการนโยบายพรรค
และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค ตามขอ ๑๔ ขอ ๑๕ และขอ ๑๖

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา
หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ
ขอ ๓๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๖ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคตามความจํ า เป น และเหมาะสมแก
การดําเนินกิจกรรมของพรรค โดยหัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมหรือเรียกประชุม
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
ที่มีอยู ซึ่งรวมกันทําหนังสือรองขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ โดยมีการระบุวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติใหชัดเจน
ขอ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน ถารองหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และ
ใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๓๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหใชเสียงขางมาก ยกเวนขอบังคับพรรค
หรือกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น
กรณี ที่ ก ารลงมติ ซึ่ ง ให ใ ช เ สี ย งข า งมากตามวรรคแรกมี ค ะแนนเสี ย งเท า กั น ให ป ระธาน
ที่ประชุมออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเปนสียงชี้ขาด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

สวนที่ ๓
การประชุมใหญของสาขาพรรค
ขอ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม
หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรค
และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคจั ด ให มี
การประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณา
ใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคในเขตเลือกตั้งหรือในกลุมจังหวัดที่อยู
ในเขตของสาขาพรรค
หนังสือรองขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามวรรคแรก ใหระบุโดยชัดแจง
วาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางไร
เมื่อมีกรรมการสาขาพรรคเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามวรรคแรก
ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุมภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
สาขาพรรค แตในการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม
ให ป ระธานสาขาพรรคเรี ย กประชุ ม โดยกํ า หนดระเบี ย บวาระการประชุ ม ให เ ป น ไปตามที่ ร ะบุ
ในหนังสือรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญสาขาพรรค พรอมกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม
ขอ ๔๐ หนังสือรองขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามขอ ๓๙ วรรคแรก
และวรรคสอง ตองระบุชื่อกรรมการที่เขาชื่อพรอมลงลายมือชื่อทุกคน
ขอ ๔๑ การประชุมใหญของสาขาพรรค ประกอบดวย สมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) ใหเชิญสมาชิกพรรคในเขตทองที่ของสาขาพรรค
ขอ ๔๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ตองประกอบดวย กรรมการสาขาพรรค
อยางนอยกึ่งหนึ่ง และสมาชิกสาขาพรรคซึ่งตองมีจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติ ใหใชเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

ขอ ๔๓ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญของสาขาพรรค ถาประธาน
สาขาพรรคไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมา
หรือไมอยู ในที่ประชุ ม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลื อกกรรมการสาขาพรรคคนใด
คนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๔๔ กิจกรรมดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของสาขาพรรค
(๑) การพิ จารณาบุ ค คลผู ส มควรให เป น ผู สมั ค รรั บเลื อ กตั้ ง เปน สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎร
ของพรรคในเขตเลือกตั้งหรือในกลุมจังหวัดที่อยูในเขตของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
จัดใหมีการประชุม ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กิจการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) การรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
(๔) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๔๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการประชุม
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
ตามความจําเปน หรือตามคํารองขอของกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันทําหนังสือ
ขอใหเปดประชุมพิเศษ โดยใหระบุวาระหรือเรื่องที่จะประชุมเพื่อขอมติในการขอใหมีการประชุมพิเศษ
ใหชัดเจน
ขอ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใหรองประธาน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

สาขาพรรคทําหนาที่แทน หากรองประธานสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขานุการสาขาพรรค
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ า เลขานุ ก ารสาขาพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก กรณีที่มีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ให ใ ช ข อ บั ง คั บ พรรคในส ว นการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ การประชุ ม
คณะกรรมการสาขาพรรค โดยอนุโลม
หมวด ๕
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๔๙ สมาชิกพรรค ตองเปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) มีความปรารถนาที่จะรวมกันในการสนับสนุนพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
(๔) มีความตั้งใจจะรับใชพรรคอยางเต็มความสามารถ
ขอ ๕๐ สมาชิกพรรค ตองเปนบุคคลซึ่งไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ไม เ คยต อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให จํ า คุ ก เว น แต ค ดี ค วามผิ ด ที่ ไ ด ก ระทํ า โดยประมาท
หรือเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานประมาท
(๔) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๕) เปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

ขอ ๕๑ การสมัครเปนสมาชิก ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตามแบบพิมพของพรรคพรอมดวย
รูปถายซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๒ รูป สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
และคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นอยูในขณะเดียวกันตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค
ณ สํ านั ก งานใหญห รือ ตอ สํา นัก งานสาขาของพรรค ณ ที่ ทํา การสาขาพรรค หรือ สํา นัก งานของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น ๆ หรือสํานักงานที่เปนศูนยประสานงานของพรรค โดยมีสมาชิกพรรค
จํานวนสองคนเปนผูรับรอง
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครแลว ถาเห็นวามีคุณสมบัติครบถวนแลว ใหเสนอ
คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ
ใหรับเปนสมาชิกแลว ใหลงทะเบียนผูนั้นเปนสมาชิกพรรคและออกบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคใหไว
เปนหลักฐาน
การสมัครเปนสมาชิกที่สาขาพรรค เมื่อประธานสาขาพรรคไดรับใบสมัครแลว ถาเห็นวามี
คุณสมบัติครบถวน ใหเสนอชื่อตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) แลวดําเนินการ
ตามวรรคสองตอไป
การสมัครสมาชิกที่สํานักงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสํานักงานที่เปนศูนยประสานงาน
ของพรรค ใหเ สนอชื่ อต อ นายทะเบี ยนสมาชิ กพรรคพร อ มด วยคํ าคั ด คา น (ถ า มี) แลว ดํ า เนิ นการ
ตามวรรคสองตอไป
นายทะเบียนสมาชิกพรรคตองเปดโอกาสใหผูที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผูสมัครเปน
สมาชิกได
ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น เร ง ด ว น นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคอาจเสนอหั ว หน า พรรคผ า น
เลขาธิการพรรค เพื่อใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนสมาชิกก็ได แลวรายงานให
คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับเปนสมาชิก
ขอ ๕๒ คาบํารุง สมาชิกตองชําระคาบํารุงรายเดือนหรือรายปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด
ขอ ๕๓ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
ขอ
สมาชิกพรรค

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรค
คณะกรรมการการบริหารพรรคมีมติใหออก
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
มีเหตุอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
๕๔ การลาออกจากสมาชิกพรรค ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน

หมวด ๖
สิทธิ หนาที่ของสมาชิกพรรค
และความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๕๕ สมาชิกพรรคมีสิทธิและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค กรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค กรรมการนโยบายพรรค กรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตย
ในพรรค หรือไดรับแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน กรรมการ อนุกรรมการคณะตาง ๆ ตลอดจน
ที่ปรึกษาพรรค
(๔) สนับสนุนสมาชิกที่พรรคไดสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานของพรรค เพื่อความกาวหนาของพรรค
(๕) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด
(๖) ใหการสนับสนุนนโยบายและมติของพรรค และรวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
ดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๗) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๖ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะสงเสริมสถานภาพของสมาชิกให มีคุณภาพตอการดํารงชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว
(๒) พรรคจะใหมีสวัสดิการและสงเสริมอาชีพใหสมาชิก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

หมวด ๗
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก กรรมการบริหารพรรคการเมือง
และกรรมการสาขาพรรคการเมือง
๕๗ สมาชิกตองยึดมั่นในอุดมการณตามที่ปรากฏในแนวนโยบายของพรรค และตองปฏิบัติ
ระเบียบ และมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
๕๘ สมาชิกตองไมกระทําการใด ๆ ใหเกิดความแตกแยกหรือแตกความสามัคคีในพรรค
๕๙ สมาชิกตองไมกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบเพื่อตนเอง

ขอ
ตามขอบังคับ
ขอ
ขอ
หรือบุคคลอื่น
ขอ ๖๐ คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการสาขาพรรค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรี รวมถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ๆ
ของพรรค ตองปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายทั้งปวงอันเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของพรรค
และจะไมกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ อันจะเปนเหตุใหถูกตัดสิทธิหรือเพิกถอนสิทธิในทางการเมือง
หรือเปนเหตุใหพรรคถูกลงโทษตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๖๑ หากมีคํารองของสมาชิกกลาวหาสมาชิกผูหนึ่งผูใดไมปฏิบัติหรือละเมิดขอบังคับพรรค
ขอ ๕๗ ขอ ๕๘ ขอ ๕๙ และขอ ๖๐ ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน
และไมเกินเกาคนดําเนินการสอบสวน พรอมทั้งแจงขอกลาวหาใหสมาชิกผูถูกกลาวหาทราบ เมื่อสมาชิก
ผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหา มีสิทธิ์ชี้แจงขอกลาวหานั้นตอกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาพรรค
ขอ ๖๒ ใหกรรมการที่สอบสวน เสนอผลการสอบสวนตอหัวหนาพรรค
หากผลการสอบสวนมีมูล ใหหัวหนาพรรคนําผลการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) จํากัดสิทธิบางประการ ตามขอบังคับพรรค ขอ ๕๕
(๔) ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ตามขอบังคับพรรค ขอ ๕๓ (๕)
มติคณะกรรมการบริหารพรรคตามวรรคสอง ใหถือเปนที่สดุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อเขารับสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน
ขอ ๖๓ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคเพื่อให
ความเห็ น ชอบในการเสนอชื่ อ บุ ค คลผู ส มควรได รั บ การพิ จ ารณาให เ ป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคในเขตเลือกตั้งหรือกลุมจังหวัดที่อยูในเขตของสาขาพรรค ทั้งในกรณีที่
จะมีการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง เพื่อนําเสนอในการพิจารณาสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามขอ ๖๔ ทั้งนี้ ภายใตบทบัญญัติในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๖๔ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ใหเปน
ความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรค โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคพิจารณาใหความเห็นตอคณะกรรมการ
บริหารพรรค ทั้งนี้ ภายใตบทบัญญัติในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมือง
ขอ ๖๕ มติของคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ใหถือเปนที่สุด
ขอ ๖๖ นอกจากการพิจารณาสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามวิธีการในขอ ๖๔ ที่ประชุมใหญของพรรคอาจใชวิธีการใหผูเขารวมในที่ประชุมใหญลงมติเลือก
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคก็ได ทั้งนี้
ภายใตบทบัญญัติในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๖๗ ในการพิจารณาสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ในองค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใดในนามของพรรค ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ มี เ ขตพื้ น ที่
รับผิดชอบในทองถิ่นหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นนั้นเปนผูพิจารณา
ในกรณีที่ในทองถิ่นนั้นมีทั้งสาขาพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในทองถิ่นและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นนั้น

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

พิจารณารวมกัน แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นและไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่น
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
การบริหารการเงิน ทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๖๘ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการเงิ น
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตอ ง
ตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๖๙ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ขอ ๗๐ พรรคและสาขาพรรคตองปดบัญชีและงบการเงินครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นสุดปปฏิทิน
การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุล และงบรายไดและ
คาใชจายของพรรค กรณีที่มีสาขาพรรค งบการเงิน ใหรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาดวย งบดุล
ตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๗๑ ใหหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ พรอมสําเนาหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริง
ของทรัพยสินและหนี้สินในวันที่เขารับตําแหนง วันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือวันที่
พนจากตําแหนง แลวแตกรณี รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

ที่ผานมา ในวันยื่นใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่เขารับตําแหนง ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดอายุหรือ ถูกยุ บ
หรือภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พนจากตําแหนง
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายอื่นแลว บุคคลนั้นอาจสงสําเนาบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินที่ยื่นไวตามกฎหมายอื่นนั้นตอนายทะเบียนแทนก็ได
ขอ ๗๒ ใหหัวหนาพรรคจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้นหรือคาของสิทธินั้นกอน
จึง บั น ทึ ก ลงในบั ญชี และในกรณีที่ ไ ม อ าจคิ ด มู ล คา ได ให ร ะบุ ร ายละเอีย ดเกี่ ยวกั บ ทรั พย สิ น หรื อ
ประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ขอ ๗๓ หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกพรรค
ซึ่งไดรับการบริจาค ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับบริจาค
ขอ ๗๔ บรรดาเงินที่พรรคไดรับการบริจาค ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไว
กับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ขอ ๗๕ หามมิใหหัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค หรือสมาชิกพรรค
ผูใด รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่เปนการบริจาคโดยไมเปดเผย
ขอ ๗๖ หามมิใหพรรคหรือสมาชิกพรรคผูใด รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
จากผูใดเพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร
ราชบัลลังกเศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

หมวด ๑๐
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
และการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๗๗ รายไดของพรรค ประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมการรับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) คาบํารุงพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาคแกพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรมหาทุน
ของพรรค
(๕) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๗) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
(๘) รายไดอื่นตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนด
ขอ ๗๘ การกํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการรั บ สมั ค รสมาชิ ก พรรคและค า บํ า รุ ง พรรค
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด การบริจาคและการรับบริจาค ใหเปนไป
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง และระเบี ย บที่
คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๑๑
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๗๙ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือ ง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากร ศาสนา ความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
ดวยกระบวนการที่หลากหลาย
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขารับฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
หมวด ๑๒
การรวมพรรค การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๐ ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
การรวบรวมพรรคกับพรรคการเมืองอื่น ใหกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๘๑ การเลิกพรรคจะกระทําไดภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท และ
(๒) ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของพรรคดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ขององคประชุม
สวนการเลิกสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามขอ ๑๒ (๖)
ขอ ๘๒ ในกรณีที่มีการเลิกพรรคดวยเหตุอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ใหมีการชําระบัญชี
หากยั งมี ทรั พย สิน เหลือ อยู หลั ง การยุบหรื อ เลิก พรรค ใหท รัพ ยสิ นของพรรคที่เ หลื อ อยูนั้ นตกเป น
ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
๓. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม จํานวน ๑๔ คน แทนคณะกรรมการบริหาร
พรรคชุดปจจุบัน (ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)
ประกอบดวย
(๑) นายชวรัตน ชาญวีรกูล
หัวหนาพรรค
(๒) นายบุญจง วงศไตรรัตน
รองหัวหนาพรรค
รองหัวหนาพรรค
(๓) นายไพโรจน สุขสัมฤทธิ์

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

(๔) นางพรทิวา นาคาศัย
เลขาธิการพรรค
(๕) นายสนอง เทพอักษรณรงค
รองเลขาธิการพรรค
(๖) นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
รองเลขาธิการพรรค
(๗) นายประจักษ แกลวกลาหาญ
เหรัญญิกพรรค
(๘) นายพิพัฒน พรมวราภรณ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๙) นายศุภชัย ใจสมุทร
โฆษกพรรค
(๑๐) นายพันธพัฒน พัฒนะพัฒนา
กรรมการบริหารพรรค
(๑๑) นางนําพร วานิชชัง
กรรมการบริหารพรรค
(๑๒) นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
กรรมการบริหารพรรค
(๑๓) นายชาญ พวงเพ็ชร
กรรมการบริหารพรรค
(๑๔) นายสุบรรณ จิระพันธุวาณิช
กรรมการบริหารพรรค
จากการตรวจสอบ พบวา มีผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๒ คน
เปนเจาหนาที่ของรัฐ คือ นายชาญ พวงเพ็ชร ดํารงตําแหนง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
และ นายสุบรรณ จิระพันธุวาณิช ดํารงตําแหนง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ทําใหมีลักษณะ
ตองหามมิใหดํารงตําแหนง กรรมการบริหารพรรคการเมือง ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กําหนดให หามมิใหสมาชิกที่เปนขาราชการ
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง พนักงาน เจาหนาที่ หรือลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ
ดํารงตําแหนง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง หรือตําแหนงอื่นใด
ของพรรคการเมือง จึงทําใหมีผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรค คงเหลือจํานวน ๑๒ คน
ประกอบดวย
(๑) นายชวรัตน ชาญวีรกูล
หัวหนาพรรค
(๒) นายบุญจง วงศไตรรัตน
รองหัวหนาพรรค
(๓) นายไพโรจน สุขสัมฤทธิ์
รองหัวหนาพรรค
(๔) นางพรทิวา นาคาศัย
เลขาธิการพรรค
(๕) นายสนอง เทพอักษรณรงค
รองเลขาธิการพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

(๖) นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
รองเลขาธิการพรรค
(๗) นายประจักษ แกลวกลาหาญ
เหรัญญิกพรรค
(๘) นายพิพัฒน พรมวราภรณ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๙) นายศุภชัย ใจสมุทร
โฆษกพรรค
(๑๐) นายพันธพัฒน พัฒนะพัฒนา
กรรมการบริหารพรรค
(๑๑) นางนําพร วานิชชัง
กรรมการบริหารพรรค
(๑๒) นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
กรรมการบริหารพรรค
กรณีดังกลาว ทําใหคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย จํานวน ๑๒ คน ตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคและขอบังคับ
พรรคภูมิใจไทย ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พนจากตําแหนงทั้งคณะ ประกอบดวย
(๑) นายชวรัตน ชาญวีรกูล
หัวหนาพรรค
(๒) นายบุญจง วงศไตรรัตน
รองหัวหนาพรรค
(๓) นายไพโรจน สุขสัมฤทธิ์
รองหัวหนาพรรค
(๔) นางพรทิวา นาคาศัย
เลขาธิการพรรค
(๕) นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
รองเลขาธิการพรรค
(๖) นายสนอง เทพอักษรณรงค
รองเลขาธิการพรรค
(๗) นายประจักษ แกลวกลาหาญ
เหรัญญิกพรรค
(๘) นายพิพัฒน พรมวราภรณ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๙) นายศุภชัย ใจสมุทร
โฆษกพรรค
(๑๐) นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
กรรมการบริหารพรรค
(๑๑) นายพันธพัฒน พัฒนะพัฒนา
กรรมการบริหารพรรค
(๑๒) นางนําพร วานิชชัง
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบีย นพรรคการเมื อ งโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งได ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค กรณีเขารับตําแหนง
จํานวน ๑๒ คน และกรณีพนจากตําแหนง จํานวน ๑๒ คน แลว ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๕ ง

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

