เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย
ตามที่มาตรา ๑๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดําเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
กําหนดให พรรคการเมืองที่จั ด ตั้ ง หรือ เป น พรรคการเมือ งตามพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังดํารงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใชบังคับเปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ นั้น
บัดนี้ หัวหนาพรรคภูมิใจไทย ไดมีหนังสือแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ พรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ แกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
จัดทําประกาศอุดมการณทางการเมือง นโยบายของพรรค และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
ภูมิใจไทยชุดใหม ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไดดําเนินการตามมาตรา ๑๔๑/๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ดังนี้
๑. แกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค จัดทําประกาศอุดมการณทางการเมือง และนโยบาย
ของพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
ขอบังคับพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อใหการดําเนินกิจการของพรรคภูมิใจไทยเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมใหญพรรคภูมิใจไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบใหกําหนดขอบังคับพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ที่ประชุมใหญพรรคภูมิใจไทยมีมติเห็นชอบเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. ๒๕๕๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคภูมิใจไทย” ชื่อยอภาษาไทย “ภท”
เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “BHUMJAITHAI PARTY” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “BJT”
ขอ ๕ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคภูมิใจไทยใชเครื่องหมายเปนรูป

(๒) มีคําอธิบายดังนี้
ชื่อ “พรรคภูมิใจไทย” หมายถึง การดําเนินงานทางการเมืองที่ยึดมั่นในวิถีความเปนไทย
ภาพประเทศไทยบนรูปหัวใจ หมายถึง การสื่อถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
คนไทยทั้งชาติอันมีหัวใจดวงเดียวกัน อยูรวมกันบนผืนแผนดินเดียวกัน ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๖ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายความวา พรรคภูมิใจไทย
“สํานักงานใหญพรรค” หมายความวา สํานักงานใหญพรรคภูมิใจไทย
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย
“กรรมการบริหารพรรค” หมายความวา กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย
“สาขาพรรค” หมายความวา สาขาพรรคภูมิใจไทย
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความวา คณะกรรมการสาขาพรรคภูมิใจไทย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

“ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด” หมายความวา ตัวแทนพรรคภูมิใจไทยประจําจังหวัด
และใหรวมถึงตัวแทนพรรคภูมิใจไทยประจํากรุงเทพมหานครดวย
“คณะกรรมการสรรหาผูสมัคร” หมายความวา คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย
“คณะกรรมการจริยธรรมพรรค” หมายความวา คณะกรรมการจริยธรรมพรรคภูมิใจไทย
“สมาชิกพรรค” หมายความวา สมาชิกพรรคภูมิใจไทย
ขอ ๗ สํานักงานใหญพรรค ตั้งอยู ณ เลขที่ ๒๑๕๙/๑๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๙๐๐
หมวด ๒
คําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรค
ขอ ๘ คําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรค มีดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเชิ ด ชู ส ถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย ยึ ด มั่ น และธํ า รงไว
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(๒) พรรคจะนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชามาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
(๓) พรรคจะปฏิรูป ประเทศเพื่อใหสัง คมไทยมีความสงบสุข เปน ธรรม และขจัด
ความเหลื่อมล้ํา โดยลดอํานาจรัฐ เพิ่มอํานาจประชาชน
(๔) พรรคจะดํ า เนิ น กิจ กรรมทางการเมือ งที่ส รา งสรรคด ว ยความสุจ ริต โปรง ใส
ตรวจสอบได ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย
(๕) พรรคจะเสริม สรางความเปน สถาบัน ทางการเมืองที่เขม แข็ง โดยเปด โอกาส
ใหสมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไปมีสวนรวมกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศอยางกวางขวาง
(๖) พรรคจะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการดํา เนิ น วิ ถีชี วิต ของประชาชนดว ยเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ที่ทั น สมัย สอดคลอ งกั บ สถานการณโ ลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

หมวด ๓
นโยบายพรรค
ขอ ๙ นโยบายของพรรค มีดังตอไปนี้
ก. ดานการเมืองและความมั่นคง
(๑) พรรคมุงสงเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปประเทศดานการเมืองและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) พรรคมุ ง เน น ความสามั ค คี ความสงบสุ ข ภายในประเทศ และธํ า รงไว
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ เพื่อใหเกิดความสามัคคีปรองดองในสังคมไทย
(๓) พรรคมุงเสริมสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
(๔) พรรคมุงพัฒนาศักยภาพในการปองกันประเทศทั้งทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
(๕) พรรคมุ ง ส ง เสริ ม สั ม พั น ธไมตรี แ ละประสานความร ว มมื อ กั บ ต า งประเทศ
ใหเกิดความมั่นคง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชาติ
(๖) พรรคมุงแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน
“เขาใจ เขาถึง พัฒ นา” มาเปนกรอบแนวทางภายใตห ลักการ “สังคมนําการเมือง การทหาร”
เพื่อเสริมสรางสันติสุขของประชาชน ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร และกระบวนการยุติธรรม
(๗) พรรคมุงรักษาผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และทางทะเล
ข. ดานเศรษฐกิจและการสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน
(๑) พรรคมุงสงเสริมแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบแบงปน (Sharing Economy)
มาใชในการเสริมสราง และพัฒนาธุรกิจบริการรูปแบบใหมเพื่อยกระดับรายไดของประชาชนใหสูงขึ้น
(๒) พรรคมุงสงเสริมการพัฒนาการผลิต และบริการในดานเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
โดยยกระดับสูภาคการเกษตรสมัยใหมที่เปนฐานการผลิตสินคาเกษตร อาหาร วัสดุชีวภาพ และพืชพลังงาน
เชน ออย ปาลม มันสําปะหลัง เปนตน
(๓) พรรคมุงเนนการจัดสรรผลประโยชน การปนสวนกําไรหรือการเฉลี่ยผลกําไร
(Profit Sharing) ที่เปนธรรมและยอมรับรวมกันมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และผลตอบแทน
ที่เหมาะสมของเกษตรกร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

(๔) พรรคมุ ง ส ง เสริ ม การเพิ่ ม ผลผลิ ต การวิ จั ย การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีสมัยใหม รวมทั้งนวัตกรรมที่หลากหลายในทุกสาขาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการ
(๕) พรรคมุงสงเสริมพลังงานทดแทน การอนุรักษพลังงาน รวมทั้งการยกระดับศักยภาพ
ของภาคอุตสาหกรรมใหแขงขันไดบนฐานเทคโนโลยีที่กาวหนา หลากหลาย และมีคุณภาพ
(๖) พรรคมุ ง เสริ ม สร า งเอกลั ก ษณ ก ารท อ งเที่ ย วไทยให ยั่ ง ยื น และพั ฒ นา
ไปสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
(๗) พรรคมุงสงเสริม และพัฒนาศักยภาพผูประกอบการรุนใหมเขาสูระบบการแขงขัน
ทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
ค. ดานการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(๑) พรรคมุงเนนการปฏิรูปการศึกษาตั้งแตระดับชั้นอนุบาลใหมีมาตรฐานและคุณภาพ
เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษา และความเปนธรรมในสังคม โดยไมเก็บคาใชจาย
(๒) พรรคมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา การบริหารหนี้
การชํ า ระหนี้ โดยไม เ ป น ภาระของผู กู ยื ม ทั้ ง ในส ว นของกองทุ น เงิ น ให กูยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.)
และกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)
(๓) พรรคมุงยกระดับและเปดกวางโอกาสทางการศึกษา เพื่อลดชองวางความเหลื่อมล้ํา
ของเด็ก เยาวชน และคนไทยทั่วประเทศ ใหเขาถึงการศึกษาผานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือการเรียนการสอนออนไลน (Online) โดยไมเก็บคาใชจาย
(๔) พรรคมุ ง เพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพการบริ ห ารจั ด การศึก ษาในทุก ระดับ สง เสริ ม
การพัฒนาครูผูสอน การพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
(๕) พรรคมุ ง ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว (Home School)
เพื่อเปนการศึกษาทางเลือกโดยแสวงหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น
(๖) พรรคมุงสงเสริมศักยภาพแรงงานไทยใหมีทักษะสูง มีงานทํา มีความปลอดภัย
ในการทํางาน มีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน มีหลักประกันดานสิทธิประโยชน และการออมเพื่อการดํารงชีพ
(๗) พรรคมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชวงอายุตั้งแตการตั้งครรภ
แรกเกิด วัยเรียน วัยทํางาน วัยผูสูงอายุ จนกระทั่งเสียชีวิต
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(๘) พรรคมุงชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร คนชายขอบ
และผูดอยโอกาสในสังคมใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ
ง. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) พรรคมุง เนน การแกปญ หาความเหลื่อมล้ําในสัง คม สรางความเปน ธรรม
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในทุก ๆ ดาน
(๒) พรรคมุงเนนการใหโอกาสกับกลุมผูมีรายไดนอยและผูดอยโอกาสใหสามารถ
พึ่งตนเองได และมีหลักประกันความมั่นคงดานรายได
(๓) พรรคมุงเนนการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของคนทุกกลุมทุกวัย
โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมที่เปนมิตรกับประชาชน
(๔) พรรคมุ ง ส ง เสริ ม ความเสมอภาคทางเพศ และเน น การสร า งการยอมรั บ
ในเพศสภาพ เพศวิถีร วมทั้ง สง เสริมการพัฒ นาความสามารถและความเปน ตัว ตนของแตละบุคคล
(๕) พรรคมุงสงเสริมความเสมอภาคทางกฎหมาย และปรับแกกฎหมายที่เปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาประเทศใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับสภาพสังคมไทย
จ. ดานการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๑) พรรคมุงเนนการจัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) พรรคมุงเนนการวิจัย สงเสริม และพัฒนาการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๓) พรรคมุงใหความสําคัญกับการพัฒนาเขตเมืองอุตสาหกรรมที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม
(๔) พรรคมุงสงเสริมการใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา และมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๕) พรรคมุงพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน
ฉ. ดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภาครัฐ
(๑) พรรคมุงเนน การบริห ารจัดการองคกรภาครัฐสมัยใหม โดยนําเทคโนโลยี
ระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารราชการแผนดิน
(๒) พรรคมุงสงเสริมและพัฒนาระบบราชการใหทันสมัย มุงผลสัมฤทธิ์ โปรงใส
ลดความซ้ําซอน ตรวจสอบได และมีกลไกในการปองกัน การทุจริต โดยยึ ด หลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาใชในการบริหารราชการแผนดินเพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชน
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(๓) พรรคมุ ง เน น การบริ ห ารจั ด การงบประมาณแบบบู ร ณาการที่ ยึ ด พื้ น ที่
และเปาหมายการพัฒนาเปนตัวตัง้ และใหมกี ลไกการตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
(๔) พรรคมุงเนนการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางภาครัฐใหมีขนาด
ที่เหมาะสม มีสมรรถนะ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา มีมาตรฐาน และสอดคลองกับโลกาภิวัตน
(๕) พรรคมุงเนนการปฏิรูปกฎหมายที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาประเทศในทุกดาน
และจัดใหมีกฎหมายเทาที่จําเปน และใหประชาชนเขาถึงกฎหมายไดโดยสะดวกและเขาใจงาย
(๖) พรรคมุงเนนการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยแกไขกฎหมาย
เกี่ยวกับหนาที่ อํานาจ และภารกิจของตํารวจใหเหมาะสม และแกไ ขปรับ ปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริห ารงานบุค คลของขาราชการตํารวจใหเกิ ด ประสิทธิภาพ การพิจ ารณาแตงตั้งและโยกยา ย
ตองคํานึงถึงอาวุโสและความรูความสามารถ เพื่อใหขาราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีอิสระ
ไมตกอยูใตอาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ช. ดานการสงเสริมสุขภาพของประชาชน
(๑) พรรคมุงสนับสนุน และสงเสริมใหโรงพยาบาลของรัฐที่มีความพรอมเปลี่ยนแปลงสถานะ
เปนโรงพยาบาลในกํากับของรัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการทีม่ ีคุณภาพสูงในรูปแบบขององคการมหาชน
(๒) พรรคมุงเนนการปรับระบบสาธารณสุขมูลฐาน ระบบหลักประกันสุขภาพ
ใหประชาชนเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ และมีความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เพื่อทําใหคนไทยภูมิใจ
ในความเปนคนไทยและมีหลักประกันสุขภาพถวนหนาตั้งแตเกิดจนเสียชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
(๓) พรรคมุงเสริมสรางใหประชาชนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
และการป อ งกั น โรค และส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารพั ฒ นาภู มิ ป ญ ญาไทยด า นการแพทย แ ผนไทย
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
(๔) พรรคมุงสงเสริม และสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาดานสุขภาพของประชาชน
อยางครบวงจรทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย
ซ. ดานอื่น ๆ
(๑) พรรคมุ ง ส ง เสริม การจั ด ตั้ ง กองทุ น อาสาสมัค ร กองทุ น จิ ต อาสา รวมทั้ ง
กองทุนชุมชนตาง ๆ ใหมีสวัสดิการหรือคาตอบแทนใหกับผูบําเพ็ญสาธารณกุศลทั้งระบบ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ
ในการทํางานแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
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(๒) พรรคมุ ง ส ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย ป ญ หาของประเทศ และเสนอแนวทาง
การแกไขปญหา อาทิ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสงเสริมการลงทุน รวมทั้ง
การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว นํารายไดมาใชในการพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๓) พรรคมุงรณรงคปอ งกันและลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัตเิ หตุทางถนน ควบคูไปกับ
การรณรงคสรางจิตสํานึกที่ถูกตองใหแกผูใชรถใชถนน และประชาชนทั่วไป
(๔) พรรคมุงสงเสริม และสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุม รวมทั้งมีการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรเชิงรุกที่เหมาะสม สงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย สามารถลดตนทุนการผลิต
มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มีระบบการตลาด และมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน
(๕) พรรคมุงสงเสริมสิทธิ และเสรีภาพของสื่อมวลชนบนความรับผิดชอบตอสังคม
และสนับสนุนการใชพื้นที่ในระบบดิจิทัลเพื่อการสื่อสารของประชาชนอยางถูกตองตามกฎหมาย
หมวด ๔
โครงสรางการบริหารพรรค และตําแหนงตาง ๆ ในพรรค
สวนที่ ๑
โครงสรางการบริหารพรรค
ขอ ๑๐ โครงสรางของพรรค ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) คณะกรรมการสรรหาผูสมัคร
(๓) คณะกรรมการสาขาพรรค
(๔) ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
(๕) สมาชิกพรรค
สวนที่ ๒
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๑ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนองคกรหลักในการบริหารพรรค
โดยเลือกตั้งจากสมาชิกพรรคที่มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญ โดยมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
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(๒) รองหัวหนาพรรคไมเกินหาคน
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคไมเกินสามคน
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่นของพรรค
ขอ ๑๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคทุกตําแหนงใหลงคะแนนลับ และกระทํา
เปนสองวาระตอเนื่องกัน ดังนี้
(๑) วาระแรก ใหที่ประชุมใหญพรรคทําการเลือกตั้งหัวหนาพรรค โดยสมาชิกที่ประชุม
เปนผูเสนอชื่อ และมีสมาชิกพรรคที่เขารวมประชุมใหการรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) วาระที่ ส อง ให หั ว หน า พรรคที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง ตาม (๑) กํ า หนดจํ า นวน
ผูที่จะดํารงตําแหนงรองหัวหนาพรรค ตําแหนงรองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารอื่นของพรรค
ตามขอ ๑๑ กอน ตอจากนั้น ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
ที่เหลือตามขอ ๑๑ ทีละตําแหนง นอกจากตําแหนงหัวหนาพรรค ตอที่ประชุม ใหญโ ดยคํานึง ถึง
ความอาวุโสทางการเมือง ความรูความสามารถ และประสบการณความเหมาะสม และการเสียสละ
ใหกับพรรค เพื่อใหที่ประชุมใหญของพรรคเลือกตั้งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
จะตองมีสมาชิกที่เขารวมประชุมใหการรับรองไมนอยกวาสิบคน
มติของที่ประชุมในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไป
ตามเสียงขางมากของที่ประชุมใหญพรรค
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 กรณีมีผูไดคะแนนเสียงเทากันหลายคน ใหประธานในที่ประชุม
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๓ กรรมการบริหารพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ที่ประชุมใหญ
มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงไดอีก
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ขอ ๑๔ ในระหวางการดํารงตําแหนงประธานสภาผูแทนราษฎรและรองประธานสภาผูแทนราษฎร
จะเปนกรรมการบริหารพรรค หรือดํารงตําแหนงในพรรคในขณะเดียวกันมิได
ขอ ๑๕ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค และใหถือวาวันที่พรรคลงรับหนังสือลาออก
เปนวันที่พนจากตําแหนง กรณีที่กรรมการบริหารพรรคประกาศลาออกในที่ประชุมใหญพรรค ใหถือวา
พนจากตําแหนงเฉพาะตัวในวันที่ประกาศลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ไมป ฏิ บัติต ามมาตรฐานจริ ยธรรมพรรค และถูกลงโทษใหพน จากตําแหน ง
ตามขอบังคับพรรค
กรณีที่มีตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลง ใหหัวหนาพรรคมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งที่เหลืออยู ทําหนาที่แทนกรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงเปนการชั่วคราวจนกวาจะมี
การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหนงที่วางนั้น และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรค
แทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ขอ ๑๖ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ดํารงตําแหนงครบวาระตามขอ ๑๓
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงทั้งคณะดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของผูที่เขารวมประชุม และใหถือวาวันที่ประชุมใหญพรรคมีมติเปนวันที่คณะกรรมการบริหารพรรค
พนจากตําแหนงทั้งคณะ
(๓) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๑๕ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
ในกรณีที่หัวหนาพรรคลาออก ใหยื่นใบลาออกตอคณะกรรมการบริหารพรรค และใหถือวา
วันที่พรรคลงรับหนังสือลาออกเปนวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่หัวหนาพรรคประกาศลาออกในที่ประชุมใหญพรรค ใหถือวาวันที่ประชุมใหญพรรค
เปนวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ยกเวนตาม (๓) ใหเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
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ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนถึงวันที่ที่ประชุมใหญมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม และในกรณี
ตามวรรคหนึ่ง (๓) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค ถาไมมีรองหัวหนาพรรค
หรื อ มี แ ต ไ ม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให ก รรมการบริ ห ารพรรคที่ เ หลื อ อยู เ ลื อ กกั น เองเพื่ อ ทํ า หน า ที่
แทนหัวหนาพรรคและใหเรียกประชุมใหญพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ขอ ๑๗ คณะกรรมการบริหารพรรค มีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค
ข อ บั ง คั บ พรรค และมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค รวมตลอดทั้ ง ระเบี ย บ ประกาศ และคํ า สั่ ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลมิ ใ ห ส มาชิ ก พรรค หรื อ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ในพรรค
กระทํา การในลั กษณะที่อ าจทํา ให การเลื อกตั้ง หรื อการเลื อกมิไ ดเป น ไปโดยสุจ ริต หรื อเที่ย งธรรม
ไมชอบดวยกฎหมายหรืออาจเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดซึ่งสมัครเขารับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๓) ให ค วามเห็ น ชอบในการจั ด ทํ า แผน หรื อ โครงการที่ จ ะดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมือง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค
(๖) ตรวจสอบและควบคุ ม มิ ใ ห มีก ารนํ า เงิ น หรื อทรั พย สิ น ของพรรคไปใช จ า ย
เพื่อการอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมือง
(๗) กรณีพรรคสิ้นสภาพความเปนพรรค หรือยุบพรรคยังคงตองปฏิบัติหนาที่อยู
จนกวาการชําระบัญชีจะแลวเสร็จ แตจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคที่สิ้นสภาพความเปนพรรค
หรือยุบพรรคมิได
(๘) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
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(๙) ควบคุ ม มิ ใ ห พ รรค และผู ซึ่ ง พรรคส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ใช เ กิ น วงเงิ น
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๑๐) เลิกพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) ดํ า เนิ น การสรรหาผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดไว
ในกฎหมายพรรคการเมือง
(๑๓) บริหารการเงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดของพรรค และสาขาพรรค
ตลอดจนจัดทําบัญชีตามที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริง
ขอ ๑๘ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง มีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
ก. หัวหนาพรรค มีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) เป น ผู เ รี ย กประชุ ม ประธานในการประชุ ม และผู ดํ า เนิ น การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค การประชุมใหญพรรค หรือการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรค
กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค แลวแตกรณี
(๒) เปนผูลงนามในคําสั่ง ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือมติของพรรค
(๓) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคได โดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไมน อ ยกวา กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ านวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(๔) แตง ตั้ง ผูอํ านวยการพรรค รองผูอํ านวยการพรรค และตํ าแหน ง อื่ น ๆ
ในการบริหารพรรค
(๕) อนุ มั ติ จั ด ตั้ ง และยุ บ เลิ ก สาขาพรรค ตั ว แทนพรรคประจํ า จั ง หวั ด
และรายงานใหคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ
(๖) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย และขอบังคับพรรค
หัวหนาพรรคจะมอบหมายเปนหนังสือใหรองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือกรรมการบริหารอื่นของพรรคคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูทําการแทน
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกก็ได
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ข. รองหัวหนาพรรค มีหนาที่และอํานาจตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
ค. เลขาธิการพรรค มีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) เปนผูตรวจสอบ และกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(๒) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(๓) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานสํานักงานใหญพรรค
(๔) เป น เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
ง. รองเลขาธิการพรรค มีหนาที่และอํานาจตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
จ. เหรัญญิกพรรค มีหนาที่และอํานาจในการควบคุมรายรับรายจาย บัญชีทรัพยสิน
หนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
ฉ. นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) รับสมัครสมาชิก ตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะตองหามของบุคคล
ที่สมัครเขาเปนสมาชิกพรรค
(๒) อนุมัติการรับสมัครสมาชิกพรรค จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรค แจงบันทึก
การลาออกของสมาชิกพรรค และรายงานใหคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ
(๓) จัดใหสมาชิกพรรคตรวจดูทะเบียนสมาชิกพรรคไดโดยสะดวก ณ สํานักงานใหญพรรค
รวมทั้ง ประกาศชื่อ และนามสกุลของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย เพื่อประโยชน
ในการตรวจสอบความถูกตอง
ช. กรรมการบริหารพรรคในตําแหนงอื่น ๆ มีหนาที่และอํานาจตามที่หัวหนาพรรค
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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สวนที่ ๓
สาขาพรรค
ขอ ๑๙ การจัดตั้งสาขาพรรคใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ในวาระแรกตองมีไมนอยกวาจํานวนสาขาพรรคขั้นต่ําตามจํานวนภูมิภาค และภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๒๐ ในพื้นที่จังหวัดหรือเขตเลือกตั้งใดมีจํานวนสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด
หรือเขตเลือกตั้งนั้นตั้งแตหารอยคนขึ้นไป ใหหัวหนาพรรคมอบหมายกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
หรือเจาหนาที่พรรค หรือสมาชิกพรรคในจังหวัดนั้น ไปดําเนินการจัดประชุมสมาชิกพรรคซึ่งอยางนอย
ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคนเพื่อใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
หลังจากนั้นใหรวบรวมเอกสารหลักฐานตาง ๆ เสนอหัวหนาพรรคอนุมัติ และรายงานคณะกรรมการ
บริหารพรรคทราบ
เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหหัวหนาพรรคมีหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคพรอมเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามแบบที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่หัวหนาพรรคอนุมัติใหจัดตั้งสาขาพรรค
สาขาพรรคทีไ่ ดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา “สาขาพรรคภูมิใจไทย ลําดับที่...........
จังหวัด.....................”
ขอ ๒๑ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
หรือที่ประชุมใหญสาขาพรรค แลวแตกรณี จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาสาขาพรรค
(๒) รองหัวหนาสาขาพรรคไมเกินสองคน
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคไมเกินสองคน
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการสาขาพรรคอื่นไมนอยกวาสองคน
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ขอ ๒๒ กรรมการสาขาพรรคตองเปนสมาชิกพรรค และมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม
เชนเดียวกับกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๓ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่หัวหนาพรรคอนุมัติ
ใหจัดตั้งสาขาพรรค หรือวันที่ที่ประชุมใหญสาขาพรรคมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
แลวแตกรณี และเมื่อพนจากตําแหนงแลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคไดอีก
ขอ ๒๔ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหลงคะแนนลับ และใหนําความในขอ ๑๒
มาใชบังคับกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคโดยอนุโลม
ขอ ๒๕ คณะกรรมการสาขาพรรค มีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
และมติของที่ประชุมใหญพรรค รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) สงเสริมใหสมาชิก และประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิ และเสรีภาพอยางมีเหตุผล
และมีความรับผิดชอบตอสังคม และความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
(๓) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๔) ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๕) สงเสริมใหสมาชิก และประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รูจักยอมรับในความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตาง และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชนสุข
ของประเทศชาติ และประชาชน
(๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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(๗) จัดประชุมสมาชิกสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณา
ใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ
ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
(๘) พิจารณาเสนอในการสงสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งผูบริหาร หรือสมาชิก
สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตสาขาพรรค และในนามของพรรคตามกฎหมาย
(๙) จัดประชุมใหญสาขาพรรค
(๑๐) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง
เพื่อใหการบริหารสาขาพรรคมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสาขาพรรคอาจพิจารณาจัดทําแผนงาน
โครงการ และรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน
และภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทินก็ได
ขอ ๒๖ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนง มีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
ก. หัวหนาสาขาพรรค มีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) เป น ผู เ รี ย กประชุ ม ประธานในการประชุ ม และผู ดํ า เนิ น การประชุ ม
คณะกรรมการสาขาพรรค การประชุ มใหญส าขาพรรค หรือ การประชุ ม สมาชิ กเพื่ อเลือกผูส มัค ร
รับเลือกตั้งแลวแตกรณี
(๒) เปน ผูลงนามในคํา สั่ง ประกาศ กฎ ระเบี ยบ หรื อมติของสาขาพรรค
(๓) เปนผูแทนของสาขาพรรค และเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค
(๔) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย และขอบังคับพรรค
ข. รองหัวหนาสาขาพรรค มีหนาที่และอํานาจตามที่หัวหนาสาขาพรรค หรือคณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย
ค. เลขานุการสาขาพรรค มีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) กํากับดูแลในกิจการทั่วไปทั้งปวงของสาขาพรรค
(๒) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(๓) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานสํานักงานสาขาพรรค
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ง. รองเลขานุก ารสาขาพรรค มี ห น าที่ แ ละอํ านาจตามที่เ ลขานุ การสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
จ. เหรัญญิกสาขาพรรค มีหนาที่และอํานาจในการควบคุมรายรับรายจาย บัญชีทรัพยสิน
หนี้สินของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ฉ. นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) จัดทําทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๒) รับใบสมัครสมาชิก หรือใบลาออกของสมาชิกเพื่อสงใหพรรคดําเนินการตอไป
ช. โฆษกสาขาพรรค มีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) แถลงมติที่ประชุมของสาขาพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(๒) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรค
ซ. กรรมการสาขาพรรคในตําแหนงอื่น ๆ มีหนาที่และอํานาจตามที่หัวหนาสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๒๗ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ดํารงตําแหนงครบวาระ
(๒) ตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๓) ที่ประชุมใหญสาขาพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงทั้งคณะ
(๔) มีการยุบสาขาพรรค
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒)
หรือ (๓) ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคชุ ด ใหม โ ดยหั ว หน า สาขาพรรคทํ า หน า ที่ เ ป น ผู แ ทน
ของสาขาพรรคอยูตอไป
กรณีที่ไมมีหัว หนาสาขาพรรค หรือมีแ ตไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ด ใหร องหัวหนาสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน หากไมมีรองหัว หนาสาขาพรรค หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคที่เหลือประชุมรวมกันเพื่อเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเปนผูแทนของสาขาพรรค
โดยทําหนาที่เชนเดียวกับหัวหนาสาขาพรรค และใหเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
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คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในหกสิบ วันนับแตวันที่มีเหตุแ หง การพน จากตําแหนง ทั้งคณะ
ตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) แลวแตกรณี
ขอ ๒๘ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๗
(๓) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคผานหัวหนาสาขาพรรค กรณีที่ผูลาออก
เปนหัวหนาสาขาพรรค ใหยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคและใหถือวาการลาออกนั้นมีผลนับแตวันที่หัวหนาพรรค
ไดรับหนังสือลาออกนั้น
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ใหหัวหนาสาขาพรรค
แตง ตั้ง กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แ ทนจนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
ซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง หากตําแหนงหัวหนาสาขาพรรควางลงตาม (๑)
(๒) (๓) หรือ (๔) ใหรองหัวหนาสาขาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถาไมมีรองหัวหนาสาขาพรรค
ใหกรรมการสาขาพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งหัวหนาสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
ขอ ๒๙ ใหหัวหนาสาขาพรรคเปนผูแทนสาขาในการเขารวมประชุมใหญพรรคเมื่อไดรับเชิญ
จากคณะกรรมการบริหารพรรคในฐานะเปนผูแทนสาขา หากหัวหนาสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญ
ของพรรคได ใหมอบหมายรองหัวหนาสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเขารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
สวนที่ ๔
ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ขอ ๓๐ เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิไดเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือสาขาพรรค ถามีสมาชิกพรรค
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งรอยคน ใหหัวหนาพรรคมอบหมายกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่ง หรือเจาหนาที่พรรคหรือสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาในเขตเลือกตั้งนั้นจัดประชุมสมาชิกพรรค
ที่ มี ภู มิ ลํ า เนาในเขตเลื อ กตั้ ง นั้ น ซึ่ ง มี จํ า นวนไม น อ ยกว า ห า สิ บ คน เพื่ อ เลื อ กสมาชิ ก พรรคดั ง กล า ว
เปนตัวแทนพรรคประจําจังหวัดดําเนินกิจกรรมของพรรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
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ขอ ๓๑ ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดตองเปนสมาชิกพรรค และมีคุณสมบัตแิ ละไมมลี ักษณะตองหาม
เชนเดียวกับกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๒ การเลือก หรือการใหความเห็น ชอบตัวแทนพรรคประจําจังหวัด ในเขตเลือกตั้ง
ใหดําเนินการในที่ประชุมสมาชิกพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งนั้น และใหลงคะแนนลับ ดังนี้
(๑) ให ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก พรรคกํ า หนดจํ า นวนของตั ว แทนพรรคประจํ า จั ง หวั ด
ซึ่งตองไมนอยกวาสามคน
(๒) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนพรรคประจําจังหวัดตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาหาคน
(๓) เลือกตัวแทนพรรคประจําจังหวัดตาม (๑) และ (๒)
(๔) ให ผูดํ าเนิน การจัด ประชุม รายงานผลการเลือ กตั ว แทนพรรคประจํ าจั ง หวั ด
ตอหัวหนาพรรคโดยเรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหานอยตามจํานวนที่กําหนดไวใน (๑) และใหหัวหนาพรรค
แตงตั้งสมาชิกพรรคที่ไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนตัวแทนพรรคประจําจังหวัด ในกรณีที่คะแนนเทากัน
ใหเปนอํานาจของหัวหนาพรรคในการพิจารณาแตงตั้ง และใหหัวหนาพรรคแจงนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
(๕) ในการปฏิบัติหนาที่ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด ใหผูไดรับแตงตั้งในลําดับตน
ปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนพรรคประจําจังหวัดหากผูไดรับแตงตั้งลําดับตนไมอยู หรืออยูแตไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหผูไดรับแตงตั้งในลําดับถัดไปตามลําดับปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนพรรคประจําจังหวัดแทน
ขอ ๓๓ ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และอาจไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงไดอีก
ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดที่ไดรับอนุมัติใหแตงตั้ง ณ จังหวัดใด ใหเรียกวา “ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย
ประจําจังหวัด..........................เขตเลือกตั้งที่.........................”
ขอ ๓๔ ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนตัวแทนพรรคประจําจังหวัดตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) หัวหนาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง
(๖) มีการเลือกตัวแทนพรรคประจําจังหวัดโดยที่ประชุมสมาชิกพรรคขึ้นใหม
ขอ ๓๕ ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด มีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
และมติของที่ประชุมใหญพรรค รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผล
และมีความรับผิดชอบตอสังคม และความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
(๓) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๔) ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และการดําเนินงานขององคอิสระอยางมีเหตุผล
(๕) สงเสริมใหสมาชิก และประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รูจักยอมรับในความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตาง และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชนสุข
ของประเทศชาติ และประชาชน
(๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้
ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๗) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมพรรค จัดหาสมาชิกพรรค และจัดใหมีทะเบียน
สมาชิกพรรค
(๘) จัดทําบัญชีรับ และจายเงินของตัวแทนพรรคประจําจังหวัดที่ไดรับหรือจาย แลวแตกรณี
(๙) จัดประชุมสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการเลือกบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
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(๑๐) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง
เพื่อใหการดําเนินงานของตัวแทนพรรคประจําจังหวัดมีประสิทธิภาพ ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
อาจพิจารณาจัดทําแผนงาน โครงการ และรายงานผลการบริหารงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
ทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทินก็ได
หมวด ๕
การบริหารจัดการสาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ขอ ๓๖ การบริหารสาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจําจังหวัด โดยคณะกรรมการสาขาพรรค
และตัวแทนพรรคประจําจังหวัดตองจัดใหมีสถานที่ ที่ตั้ง หรือที่ทําการที่เหมาะสมสะดวกตอการปฏิบัติงาน
และการติดตอของสมาชิกพรรค จัดระบบการบริหารงานที่เอื้อตอการปฏิบัติงานภายใตหนาที่ และอํานาจ
ตามกฎหมาย และขอบังคับพรรค ดังนี้
ก. การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง
(๑) ใหมีการรับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) ใหมีการจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรค
(๓) ประกาศชื่อ และนามสกุลของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
ข. การบริหารจัดการตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
(๑) ใหมีการรับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) ใหมีการจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบของตัวแทนพรรค
ประจําจังหวัด
(๓) ประกาศชื่อ และนามสกุลของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
หมวด ๖
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญของพรรค
ขอ ๓๗ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญ สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ของจํ า นวนสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร หรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสาม
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ที่มีอยูของพรรคหรือไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา มีสิทธิเขาชื่อกันยื่นคํารอง
ขอใหจัดการประชุมใหญวิสามัญของพรรคได
หนังสือขอใหจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคตามวรรคแรก ใหระบุโดยชัดแจงวา
ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลความจําเปนเรงดวนอยางใด
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญของพรรค
แตในการจัดประชุมใหญวิสามัญของพรรค ในกรณีที่มีผูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุมตามวรรคแรก
ให หั ว หน า พรรคเรี ย กประชุ ม ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ หนั ง สื อ ขอให จั ด ให มี ก ารประชุ ม
พรอมกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และกําหนดระเบียบวาระการประชุมซึ่งอยางนอยใหเปนไป
ตามหนังสือที่มีผูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุม
ขอ ๓๘ หนัง สือที่ รองขอให เรีย กประชุม ใหญวิ สามัญ ของพรรคใหเ สนอตอหัว หนา พรรค
โดยระบุชื่อ และลงลายมือชื่อของผูเขาชื่อใหจัดใหมีการประชุมทุกคน
ขอ ๓๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญของพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรค ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคซึ่งไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสาขาพรรค ซึ่งในจํานวนนี้จะตองประกอบดวยผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวาสองสาขา
ซึ่งมาจากภาคตางกัน
(๓) ตั ว แทนพรรคประจํ า จั ง หวั ด ซึ่ ง ได รั บ เชิ ญ จากคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
(๔) สมาชิกพรรค
การประชุมใหญของพรรคตองมีผูเขารวมประชุมตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีจํานวนรวมกันทั้งหมด
ไมนอยกวาสองรอยหาสิบคนจึงจะครบเปนองคประชุม
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มติของที่ประชุมใหญใหใชคะแนนเสียงขางมาก ในกรณีมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๐ 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
ลําดั บ ถั ด มาทํ าหน าที่ แ ทน ถา รองหั ว หนาพรรคไมอ ยูใ นที่ป ระชุม ใหค ณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๑ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ประกาศอุ ด มการณ ท างการเมื อ งของพรรค
หรือนโยบายของพรรค
(๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียน
สมาชิกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๕) ใหความเห็นชอบรายงานการเงิน และการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไป
ในรอบปที่ผานมา
(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหนาสาขาพรรค
(๗) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
กฎหมาย หรือขอบังคับพรรค
การลงมติในที่ประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผย แตการลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔)
ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๒ การเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรค
ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนวิธีการเรียกประชุมใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๓ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคตามความจํ า เป น และเหมาะสม
แก ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมของพรรคโดยหั ว หน า พรรคเป น ผู กํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ป ระชุ ม
หรือเรียกประชุม หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคที่มีอยูซึ่งรวมกันทําหนังสือรองขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ โดยมีการระบุวาระ
หรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติใหชัดเจน
ขอ ๔๔ การประชุมคณะกรรมการบริห ารพรรค ตองมีกรรมการบริห ารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน ถารองหัวหนาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรค
ทําหนาที่เปน เลขานุการในที่ป ระชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมม าประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ด
ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๕ มติข องที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารพรรคใหใชค ะแนนเสีย งขางมาก ในกรณี
มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
สวนที่ ๓
การประชุมใหญของสาขาพรรค
ขอ ๔๖ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม
หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น
เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาสาขาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรค
หนังสือรองขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามวรรคแรก ใหระบุโดยชัดแจงวา
ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางไร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เมื่อมีกรรมการสาขาพรรคเขาชื่อรองขอขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามวรรคแรก
ใหหัวหนาสาขาพรรคเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
สาขาพรรค แตในการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม
ใหหัวหนาสาขาพรรคเรียกประชุมโดยกําหนดระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือ
รองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญของพรรค พรอมกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม
ขอ ๔๗ หนังสือรองขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรค ตองระบุชื่อกรรมการ
ที่เขาชื่อพรอมลงลายมือชื่อทุกคน
ขอ ๔๘ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ตองประกอบดวยกรรมการสาขาพรรค
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด และสมาชิกสาขาพรรค ทั้งนี้ มีจํานวนรวมกัน
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
มติข องที่ ป ระชุมใหญสาขาพรรคใหใชคะแนนเสียงขางมาก ในกรณีมีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๙ ใหหัวหนาสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญของสาขาพรรค ถาหัวหนาสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองหัวหนาสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาสาขาพรรคไมมา หรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมแทน
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม ถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม
ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๐ การเรียกประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองทุกคราว ใหหัวหนาสาขาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม และระเบียบ
วาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๑ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่ มี อ ยู จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม ให หั ว หน า สาขาพรรค

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาสาขาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองหัวหนาสาขาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน ถารองหัวหนาสาขาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน
และใหเลขานุการสาขาเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ไดใหรองเลขานุการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๒ มติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรคให ใ ช ค ะแนนเสี ย งข า งมาก ในกรณี
มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๗
สมาชิกพรรค
ขอ ๕๓ สมาชิกพรรคตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอ ๕๔ การสมัครเปนสมาชิกใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตามแบบพิมพของพรรค พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมห มดอายุ สําเนาทะเบียนบาน และคํารับ รองวาตนเองมีคุณสมบัติ
และไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามที่ ก ฎหมาย และระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง กํ า หนด
โดยใหยื่น ตอสํานักงานใหญพรรค สํานักงานสาขาพรรค หรือตอตัว แทนพรรคประจําจัง หวัด นั้น ๆ
ขอ ๕๕ ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะตองหามของผูสมัคร
เขาเปนสมาชิกพรรค และจัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรงตามความเปนจริง และตองใหสมาชิกตรวจดูได
โดยสะดวก ณ สํานักงานใหญพรรค รวมทั้งประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบ
เปนการทั่วไปดวย
ขอ ๕๖ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๕๓ เวนแตเปนกรณีมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๙๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญ และเปนการบวชตามประเพณีนิยม แตในระหวาง
มีลักษณะตองหามดังกลาวจะใชสิทธิในฐานะสมาชิกพรรคมิได

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

(๔) ไมชําระคาบํารุงพรรคเปนเวลาสองปติดตอกัน
(๕) พรรคมีมติใหออกเพราะกระทําการไมเปนไปตามมาตรฐานจริยธรรมของพรรค
(๖) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง หรือถูกยุบพรรค
การลาออกตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค
หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๕) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย
มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด
ขอ ๕๗ สมาชิกพรรคมีสิทธิและหนาที่ ดังตอไปนี้
ก. สิทธิของสมาชิกพรรค
(๑) มีสิทธิในการเสนอความเห็นตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งใหเปนกรรมการบริหารพรรค กรรมการสรรหาผูสมัคร
กรรมการสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ข. หนาที่ของสมาชิกพรรค
(๑) สนับสนุนสมาชิกพรรคที่พรรคไดสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๒) ปฏิบัติ ต ามกฎหมาย ขอ บัง คับ ระเบียบ และมาตรฐานทางจริ ยธรรม
ของพรรคอยางเครงครัด
(๓) ใหการสนับสนุนนโยบาย ปฏิบัติตามมติพรรค และรวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
(๔) ชําระคาบํารุงพรรคประจําปหรือตลอดชีพ
ขอ ๕๘ ความรับผิดชอบของสมาชิกพรรคตอพรรค มีดังนี้
(๑) เปนผูเสียสละอุทิศตนดวยการเขามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
รวมทั้งสรรหา และเชิญชวนผูมอี ุดมการณทางการเมืองตามแนวทางของพรรคสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค
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(๒) เป น ผู มี ส ว นร ว มในการประชาสั ม พั น ธ เ ผยแพร คํ า ประกาศอุ ด มการณ
และนโยบายของพรรค
(๓) เปนผูมีสวนรวมในการรณรงคหาเสียงใหแกพรรค และผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๔) เปนผูมีสวนรวมในการบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดใหแกพรรค
ตามโอกาสอันควร
ขอ ๕๙ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ส มาชิ ก พรรคมี ค วามรู ใ นระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) สงเสริม และสนับสนุนใหสมาชิกพรรคมีบทบาทในทางการเมืองเพื่อพัฒนาพรรค
ไปสูความเปนสถาบันทางการเมืองที่เขมแข็ง
(๓) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ส มาชิ ก ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
มีคุณธรรม และจริยธรรมสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือตําแหนงอื่นของพรรค
(๔) สงเสริม และสนับสนุนใหสมาชิกมีสวนรวมในการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
หมวด ๘
มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกพรรค และกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๑
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนอุดมการณ
ขอ ๖๐ ตองยึดมั่น และธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ขอ ๖๑ ตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขต
และเขตที่ ป ระเทศไทยมีสิ ท ธิ อธิ ป ไตย เกี ย รติภู มิ และผลประโยชนข องชาติ ความมั่ น คงของรั ฐ
และความสงบเรียบรอยของประชาชน
ขอ ๖๒ ตองถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน
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ขอ ๖๓ ตองปฏิบัติหนาทีด่ วยความซือ่ สัตยสุจริต ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ เพื่อตนเอง
หรือผูอื่น หรือมีพฤติการณที่รูเห็น หรือยินยอมใหผูอื่นใชตําแหนงหนาที่ของตนแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ขอ ๖๔ ตองไมขอ ไมเรียก ไมรับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดในประการ
ที่อาจทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๖๕ ตองไมรับของขวัญของกํานัล ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด เวนแตเปนการรับจาก
การใหโดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใหรับได
สวนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ ๖๖ ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม ทั้งนี้
ไมวาโดยทางตรง หรือทางออม
ขอ ๖๗ ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขอ ๖๘ ปฏิบัติหนาที่ดว ยความยุติธรรม เปนอิสระ เปนกลาง และปราศจากอคติโดยไมหวั่นไหว
ตออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบดวยกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแหงสถานภาพ
ขอ ๖๙ รั ก ษาไว ซึ่ ง ความลั บ ในการประชุ ม การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย รวมทั้ ง เคารพต อ มติ
ของที่ประชุมฝายขางมาก และเหตุผลของทุกฝายอยางเครงครัด
ขอ ๗๐ ใหขอมูลขาวสารตามขอเท็จจริงแกประชาชน หรือสื่อมวลชนอันอยูในความรับผิดชอบ
ของตนถูกตองครบถวน และไมบิดเบือน
ขอ ๗๑ ไมใหคําปรึกษาแกบุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือขอมูลตอสาธารณะ
หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณา อันอาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือเสียความเปนธรรม
แกการปฏิบัติหนาที่ เวนแตเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายขององคกร
ขอ ๗๒ ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนง
ขอ ๗๓ ไมปลอยปละละเลย หรือยินยอมใหบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่อยูในกํากับดูแล
หรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบของตน เรี ย ก รั บ หรื อยอมจะรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดจากคู ก รณี
หรือจากบุคคลอื่นใดในประการที่อาจทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่ของตน
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ขอ ๗๔ ไมคบหาสมาคมกับคูกรณี ผูประพฤติผิดกฎหมาย ผูมีอิทธิพล หรือผูมีความประพฤติ
หรื อ ผู มี ชื่ อ เสี ย งในทางเสื่ อ มเสี ย อั น อาจกระทบกระเทื อ นต อ ความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาของประชาชน
ในการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๗๕ ไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ จนเปนเหตุทําให
ผูถูกกระทําไดรับความเดือดรอนเสียหาย หรือกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ โดยผูถูกกระทําอยูในภาวะ
จําตองยอมรับในการกระทํานั้น
ไมนําความสัมพันธทางเพศที่ตนมีตอบุคคลใดมาเปนเหตุ หรือมีอิทธิพลครอบงําใหใชดุลพินิจ
ในการปฏิบัติหนาที่อันเปนคุณ หรือเปนโทษตอบุคคลใด
สวนที่ ๓
จริยธรรมทัว่ ไป
ขอ ๗๖ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ และยึด มั่นในความถูกตองชอบธรรม
โปรงใส และตรวจสอบได และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติ และความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม
ขอ ๗๗ ดูแลรักษา และใชทรัพยสินของพรรคอยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย
หรือสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน
ขอ ๗๘ รักษาความลับของพรรค และระเบียบแบบแผนของพรรค
ขอ ๗๙ ดําเนินการอื่นใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ระบบคุณธรรม รวมทั้ง สงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
สวนที่ ๔
การฝาฝน และไมปฏิบัตติ ามมาตรฐานทางจริยธรรม
ขอ ๘๐ การฝาฝน หรือไมปฏิบัตติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมในสวนที่ ๑ ใหถือวามีลักษณะรายแรง
การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในสวนที่ ๒ และสวนที่ ๓
จะถื อ ว า มี ลั ก ษณะร า ยแรงหรื อ ไม ให พิ จ ารณาถึ ง พฤติ ก รรมของการฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ เจตนา
และความรายแรงของความเสียหายที่เกิดจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ นั้น
ขอ ๘๑ การดํ า เนิ น การแก บุ ค คลใดว า กระทํ า การฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมนี้ใหเปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการนั้น
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สวนที่ ๕
การลงโทษ
ขอ ๘๒ ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งบุคคลที่มิไดเปนกรรมการบริหารพรรคคณะหนึ่ง เรียกวา
คณะกรรมการจริยธรรมพรรค เปน ผูรับ ผิด ชอบในการควบคุม ดูแ ลมิใหมีการฝาฝน หรือไมป ฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมพรรคจํานวนไมเกินหาคน
ขอ ๘๓ คณะกรรมการจริยธรรมพรรค มีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) รับเรื่องรองเรียนกรณีมีการกลาวหาวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมพรรค
(๒) สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน และเสนอคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาลงโทษ
ขอ ๘๔ กรณีมีการกลาวหาวาสมาชิกพรรคผูใดไดกระทําการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมพรรคอัน ควรแกการลงโทษ ตองทําเปน หนังสือถึง หัว หนาพรรค หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมพรรค โดยมีสมาชิกพรรคไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อรับรอง
ขอ ๘๕ เมื่อไดรับ หนังสือตามขอ ๘๔ แลว ใหคณะกรรมการจริยธรรมพรรคดําเนิน การ
สื บ สวนสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ข อ กล า วหานั้ น หากเห็ น ว า การกล า วหาไม มี มู ล ให เ สนอ
คณะกรรมการบริหารพรรคยกขอกลาวหานั้นเสีย หากเห็นวามีมูลใหเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาสั่งการลงโทษ
ขอ ๘๖ ในการพิ จารณาขอกลา วหา คณะกรรมการจริยธรรมพรรคตองใหผู ถูก กลา วหา
มีโอกาสแกขอกลาวหา รวมทั้งแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหาดวย
ขอ ๘๗ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงใหคณะกรรมการจริยธรรมพรรคเสนอรายงานการสอบสวนนั้น
พรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑผูถูกกลาวหา
(๕) ใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค

หนา้ ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ขอ ๘๘ การใหสมาชิกพนจากการเปนสมาชิกภาพตามขอ ๘๗ (๕) หากสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มติของพรรคตองเปนมติที่มีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวม
คณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค
ขอ ๘๙ สมาชิกผูถูกกลาวหาวากระทําผิดมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยสั่งการภายในเวลาสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําวินิจฉัยสั่งการดังกลาว
ขอ ๙๐ ใหคณะกรรมการจริยธรรมพรรคพิจารณาคําอุทธรณ หากไมมีน้ําหนักใหพอรับฟงได
หรือฟงไมขึ้นใหคําอุทธรณคัดคานตกไป หากเห็นวาคําอุทธรณมีน้ําหนักพอรับฟงไดใหทําความเห็นเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
มติของคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนที่สุด
หมวด ๙
หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตัง้
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ
และการคัดเลือกบุคคลซึง่ พรรคเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
สวนที่ ๑
คณะกรรมการสรรหาผูสมัคร
ขอ ๙๑ เมื่อมีกรณีตองสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง ใหจัดใหมี คณะกรรมการสรรหาผูสมัคร
จํานวนสิบเอ็ดคน ซึ่งเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญโดยวิธีการลงคะแนนลับ ประกอบดวย กรรมการบริหารพรรคหาคน
หัวหนาสาขาพรรคที่มาจากภาคตางกันสี่คน และตัวแทนพรรคประจําจังหวัดสองคน
ขอ ๙๒ คณะกรรมการสรรหาผู ส มั ค ร มี ห น า ที่ แ ละอํ า นาจในการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ
และลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ
ตามกระบวนการ และขั้นตอนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
เพื่อใหไดผูซึ่งมีความรูความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรมตามมาตรฐานจริยธรรมพรรค
ที่กําหนดในขอบังคับพรรค

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

สวนที่ ๒
การคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้
ขอ ๙๓ ในกรณีที่พรรคจะสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งใด ใหสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
ดําเนินการตามวิธีการ ดังนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสมัคร
เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง และประกาศใหสมาชิกพรรคทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่ อ พ น กํ า หนดเวลารั บ สมั ค รตาม (๑) ให ค ณะกรรมการสรรหาผู ส มั ค ร
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครในแตละเขตเลือกตั้ง แลวสงรายชื่อผูสมัครใหสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรค
ประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
(๓) เมื่ อ สาขาพรรค หรื อ ตั ว แทนพรรคประจํ า จั ง หวั ด ได รั บ รายชื่ อ ผู ส มั ค รจาก
คณะกรรมการสรรหาผูสมัครแลว ใหหัวหนาสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดจัดการประชุม
สมาชิกพรรค เพื่อลงคะแนนเลือกผูสมัครตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาผูสมัครสงมา
(๔) การประชุมสาขาพรรคตองมีสมาชิกพรรคมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
หรือการประชุมตัวแทนพรรคประจําจังหวัดตองมีสมาชิกพรรคมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน โดยในการลงคะแนน
ใหสมาชิกพรรคมีสิทธิลงคะแนนเลือกไดห นึ่ง คน และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จแลว ใหนับ คะแนน
และประกาศผลการนั บ คะแนนของสาขาพรรคหรือ ตั ว แทนพรรคประจํ า จัง หวัด ในเขตเลื อ กตั้ ง นั้ น
แลวรายงานรายชื่อผูสมัครซึ่งไดคะแนนลําดับสูงสุดสองอันดับแรกใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครโดยเร็ว
ในกรณีที่มีผูมีคะแนนเทากันมากกวาจํานวนดังกลาว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาผูสมัคร
ในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ใหคณะกรรมการสรรหาสงรายชื่อผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนของแตละเขตเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยพิจารณาจากผูมีคะแนนสูงสุดของแตละเขตเลือกตั้ง
หากคณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบ ใหแ สดงเหตุผล และใหพิจารณาผูสมัครซึ่งไดคะแนน
ในลําดับถัดไปเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบกับรายชื่อที่สาขาพรรค

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

หรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดสงมาใหทั้งหมด ใหคณะกรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการสรรหา
ผูสมัครประชุมรวมกัน หากที่ประชุมรวมกันมีมติเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครผูใด ใหเสนอรายชื่อผูนั้น
เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง แตถาที่ประชุมรวมกันมีมติไมเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครที่สาขาพรรคหรือตัวแทน
พรรคประจําจังหวัดสงมาทั้งหมด ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครแจงเหตุผลใหหัวหนาสาขาพรรค
หรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดในเขตเลือกตัง้ นั้นทราบ และใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
จนกวาจะไดผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
การสง ผูส มัครรับ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบง เขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง ใด
ให พ รรคส ง ผู สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ง จากผู ซึ่ ง ไดรั บ เลื อกจากสาขาพรรคหรือ ตั ว แทนพรรคประจํ าจั ง หวั ด
ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
สวนที่ ๓
การคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
ขอ ๙๔ การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหพรรคจัดทํา
บัญชีรายชื่อเพื่อสงใหสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัด โดยคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้งจาก
ภูมิลําเนาตาง ๆ และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงดวย
ขอ ๙๕ การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอ
รายชื่อบุคคลเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง และมีหนังสือแจงไปยังคณะกรรมการบริหารพรรค หัวหนาสาขาพรรค
ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด และประกาศใหสมาชิกพรรคทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพนกําหนดเวลาเสนอรายชื่อจากกรรมการบริหารพรรค หัวหนาสาขาพรรค
และตั ว แทนพรรคประจํ า จั ง หวั ด ตาม (๑) ให ค ณะกรรมการสรรหาผู ส มั ค รตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ
และจัดทําบัญชีรายชื่อไมเกินหนึ่งรอยหาสิบรายชื่อ โดยคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ
และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง แลวสงบัญชีรายชื่อดังกลาวไปยังสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรค
ประจําจังหวัด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

(๓) ให หั ว หน า สาขาพรรค หรื อ ตั ว แทนพรรคประจํ า จั ง หวั ด จั ด การประชุ ม
เพื่อใหสมาชิกพรรคลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อตาม (๒) โดยใหสมาชิกลงคะแนนเลือกได
คนละไมเกินสิบหารายชื่อ โดยการประชุมสาขาพรรคตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
หรือการประชุมตัวแทนพรรคประจําจังหวัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน เมื่อลงคะแนน
เลือกเสร็จสิ้นแลว ใหหัวหนาสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดประกาศผลการนับคะแนน
ของสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดนั้น แลวรายงานไปยังคณะกรรมการสรรหาผูสมัครโดยเร็ว
(๔) ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเรียงลําดับ
ตามผลรวมของคะแนนที่ไดรับจากสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดตาม (๓)
(๕) ในกรณีที่หัวหนาพรรคประสงคจะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ใหหัวหนาพรรคอยูในบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งลําดับหนึ่ง และใหเรียงลําดับ
รายชื่อตามผลคะแนนดังกลาวในลําดับถัดไปจนครบจํานวน ในกรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อเทากัน
ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาผูสมัครในการจัดเรียงลําดับ
(๖) ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครสง บัญ ชีร ายชื่อผู สมัครรับ เลือกตั้งตาม (๔)
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบ หากคณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบ
ใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกวาจะไดบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง
เพื่อประโยชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกพรรคในกรณีที่สมาชิกผูใดมีภูมิลําเนาอยู
ในเขตเลือกตั้งที่ยังมิไดมีการจัดตั้งสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดใหถือวาสมาชิกผูนั้น
เปน สมาชิกพรรคซึ่ง มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้ง ของสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคประจําจัง หวัด
ที่มีเขตเลือกตั้งใกลเคียงตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
สวนที่ ๔
ขอยกเวนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๙๖ ในการเลือกตั้งทั่วไป การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อ ใหดําเนินการสรรหาตามวิธีการที่กําหนดในขอ ๙๓ และขอ ๙๕ เวนแตกรณี
ที่เปนการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งแทน
การเลือกตั้งที่เปนโมฆะ หรือการเลือกตั้งใหมในกรณีที่ไมมีผูใดไดรับเลือกตั้ง หรือกรณีผูสมัครตาย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

กอนปด การรับสมัครรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัคร และคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณารวมกัน
สวนที่ ๕
การคัดเลือกบุคคลซึง่ พรรคเห็นสมควรจะเสนอ
ใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ขอ ๙๗ บุคคลซึ่งพรรคเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ โดยใหพรรคประกาศเชิญชวนผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสใหสมาชิกพรรคเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอใหไดรับการพิจารณาแตงตั้ง
เปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๘๘ ของรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารพรรคดวย
การเสนอชื่อบุคคลตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ต อ งมี ห นั ง สื อ ยิ น ยอมของบุ ค คลซึ่ ง ได รั บ การเสนอชื่ อ โดยมี ร ายละเอี ย ด
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(๒) ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามที่จะเปนรัฐมนตรี
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด และไมเคยทําหนังสือยินยอมตาม (๑) ใหพรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น
การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิไดเปนไปตามวรรคสอง ใหถือวาไมมีการเสนอชื่อบุคคลนั้น
หมวด ๑๐
หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๙๘ ในกรณีที่จะมีการแตงตั้งบุคคลเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหพรรคประกาศเชิญชวน
ผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสใหสมาชิกพรรคเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอใหไดรับ
การพิจารณาแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอคณะกรรมการบริหารพรรคภายในระยะเวลาที่กําหนด
และใหค ณะกรรมการบริห ารพรรคพิจารณาคัด เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติแ ละไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กฎหมายกําหนด และเปนบุคคลผูมีความรู ความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคดวย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

หมวด ๑๑
การบริหารการเงิน และทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของพรรค
สาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ขอ ๙๙ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการเงิ น
ทรัพยสิน และประโยชนอื่น ใดของพรรค และสาขาพรรค ตลอดจนจัด ใหมีการทําบัญ ชีใหถูกตอง
ตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัด ตั้ง สาขาพรรค ใหสาขาพรรคจัด ใหมีการทําบัญ ชีรับ จายของสาขาพรรค
และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๑๐๐ บัญชีของพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง และระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๑๐๑ พรรคตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน และครั้งตอไปเปนประจําทุกป
ในวันสิ้นปปฏิทิน
การป ด บั ญ ชี ให จัด ทํา งบการเงิน ซึ่ง อย างนอ ยต องประกอบดว ยงบแสดงฐานะทางการเงิ น
และงบรายได และคาใชจายของพรรค
งบแสดงฐานะทางการเงินตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคทั้งตองแสดงที่มา
ของรายได และคาใชจายในการดําเนินการของพรรคไวโดยชัดเจน โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้ง
และรายการอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
งบการเงินของพรรคตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๑๐๒ ใหหัวหนาพรรคเสนองบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และรับรองแลว
ตอที่ประชุมใหญของพรรคเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลว ใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตองรวมกับ
เหรัญ ญิ กพรรค และสง ให น ายทะเบีย นพรรคการเมื อ งภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วัน ที่ ที่ป ระชุ ม ใหญ
ของพรรคอนุมัติพรอมทั้งบัญชีตามขอ ๑๐๐ ซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปโดยเปดเผย และใหสมาชิกพรรค
ตรวจสอบไดโดยสะดวก
ขอ ๑๐๓ หนาที่ของหัวหนาสาขาพรรคตองจัดใหมีบัญชีรับและจายของสาขาพรรค ดังนี้
(๑) จัด ใหมี บัญชี รับ และจายเงิ น ของสาขาพรรคโดยบัน ทึ กบั ญ ชีใ หแ ลว เสร็ จ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายการนั้นเกิดขึ้น
(๒) สรุปรายงานใหพรรคทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือน
ขอ ๑๐๔ หนาที่ของตัวแทนพรรคประจําจังหวัดตองจัดใหมีบัญชีรับและจายเงิน ดังนี้
(๑) จั ด ให มี บั ญ ชี รั บ และจ า ยเงิ น ที่ ตั ว แทนพรรคประจํ า จั ง หวั ด ได รั บ หรื อ จ า ย
โดยบันทึกบัญชีใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายการนั้นเกิดขึ้น
(๒) สรุปรายงานใหพรรคทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือน
หมวด ๑๒
รายไดของพรรค และอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
ขอ ๑๐๕ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมของพรรค
(๒) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
(๓) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค
(๕) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการบริจาค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๗) ดอกผลของเงินและรายไดที่เกิดจากเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของพรรค
สวนที่ ๑
การหารายไดจากการจําหนายสินคา
ขอ ๑๐๖ การจําหนายสินคาหรือบริการตองไมมุงแสวงหากําไรมาแบงปนกันในทางธุรกิจโดยราคา
หรือคาตอบแทนจากการจําหนายสินคา หรือการใหบริการจะตองคํานึงถึงราคาตามปกติในทองที่นั้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ขอ ๑๐๗ สถานที่ จํ า หน า ยสิ น ค า หรื อ บริ ก าร ได แ ก ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานใหญ พ รรค
ที่ตั้งสํานักงานสาขาพรรค ที่ตั้งสถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน หรือสถานที่ทําการตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ขอ ๑๐๘ เมื่อพรรคดําเนินการจําหนายสินคาหรือบริการ ใหหัวหนาพรรคจัดทําทะเบียน
สินคาหรือบริการ ซึ่งประกอบดวย รายการ จํานวนเงิน หรือมูลคาของสินคา หรืออัตราคาบริการ
แตละประเภทใหครบถวนและถูกตอง
ขอ ๑๐๙ การจําหนายสิน คาหรือบริการ ใหบัน ทึกบัญ ชีร ายวัน แสดงรายไดห รือรายรับ
และใหแสดงในงบการเงินประจําปของพรรคใหครบถวน และถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๑๐ การจํ า หน า ยสิ น ค า หรื อ บริก ารต อ งไม ก ระทํ า ในช ว งเก า สิ บ วั น ก อ นวั น ครบอายุ
ของสภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุ
ของสภาผูแทนราษฎร และตองไมกระทําในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จนถึ ง วั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร และในกรณี ที่ เ ป น การเลื อ กตั้ ง อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ อื่ น
นอกจากการครบอายุของสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๒
การจัดกิจกรรมระดมทุน
ขอ ๑๑๑ การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคตองกระทําโดยเปดเผย และแสดงวัตถุประสงค
วาเปนการระดมทุนของพรรคอยางชัดเจน
ขอ ๑๑๒ สถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน ไดแก ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรค ที่ตั้งสํานักงานสาขาพรรค
สถานที่ จั ด ประชุม ใหญ ป ระจํ า ป สถานที่ทํ า การตั ว แทนพรรคประจํา จั ง หวั ด หรือ สถานที่ ที่พ รรค
เห็นสมควร
ขอ ๑๑๓ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่การจัดกิจกรรมระดมทุนสิ้นสุดลง ใหหัวหนาพรรค
จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระดมทุน และจํานวนเงินที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน
และให หั ว หน า พรรคประกาศให ป ระชาชนทราบเป น การทั่ ว ไป พร อ มทั้ ง แจ ง ให น ายทะเบี ย น
พรรคการเมืองทราบดวย
ขอ ๑๑๔ การจัดกิจกรรมระดมทุนใหบันทึกบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และนําไปแสดง
ในงบการเงินประจําปของพรรคใหครบถวน และถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ขอ ๑๑๕ การจัดกิจกรรมระดมทุนตองไมกระทําในชวงเกาสิบวันกอนวันครบอายุของสภาผูแทนราษฎร
จนถึ ง วั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรในกรณี ก ารเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปอั น เนื่ อ งมาจากครบอายุ ข อง
สภาผูแทนราษฎร และตองไมกระทําในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จนถึ ง วั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร และในกรณี ที่ เ ป น การเลื อ กตั้ ง อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ อื่ น
นอกจากการครบอายุของสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๓
การรับบริจาคของพรรค
ขอ ๑๑๖ ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคเปดบัญชีกับธนาคารพาณิชยโดยระบุชื่อเจาของบัญชี
ในนามพรรค และใหหัวหนาพรรคแจงหมายเลขบัญชีเงินฝาก และจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี
ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เปดบัญชีดังกลาว
ขอ ๑๑๗ กรณีรับบริจาคเปนเงินสดใหหวั หนาพรรค และเหรัญญิกพรรคนําเงินฝากไวในบัญชี
ของธนาคารพาณิชยตามขอ ๑๑๖ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค หากการรับบริจาคเปนตั๋ว
แลกเงินหรือเช็คจะตองไมถูกปฏิเสธการจายเงิน จึงถือไดวาเปนการบริจาคแกพรรค
ขอ ๑๑๘ เมื่อมีการบริจาคใหผูรับบริจาคจัดทําบันทึกการรับบริจาคใหแลวเสร็จภายในสามวัน
นับแตวันที่ไดรับบริจาค และใหจัดสงบันทึกการรับบริจาคพรอมเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ใหแกพรรคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค
ถาหากทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดมิอาจนําสงแกพรรคได ใหผูรับบริจาคแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับบริจาคนั้นใหพรรคทราบ
ขอ ๑๑๙ เมื่อพรรคไดรับหลักฐานตามขอ ๑๑๘ ใหออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับบริจาค
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดภายในวันที่ที่ไดรับบริจาคแลวจัดสงใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับบริจาค
ใหแกผูบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกหลักฐานนั้น
ขอ ๑๒๐ ให พรรคบัน ทึ กการรับ บริจ าคไว ใ นบั ญ ชี แ สดงรายรับ จากการบริจ าคของพรรค
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดรายการ โดยอยางนอยตองมีรายการ ดังนี้
(๑) ชื่อ ที่อยูของพรรค
(๒) ชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยูของผูบริจาค
(๓) ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนงผูรับบริจาค
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(๔) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๕) รายละเอียดการรับบริจาค
(๖) จํานวนเงิน หรือมูลคาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
(๗) เอกสารอางอิง
(๘) ลายมือชื่อหัวหนาพรรค และเหรัญญิกพรรค
ขอ ๑๒๑ ใหหัวหนาพรรคประกาศบัญชีร ายชื่อผูบ ริจาค จํานวนเงิน รายการทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคที่มีมูลคาไมนอยกวาหาพันบาท พรอมทั้งวัตถุประสงคของการบริจาค
เพื่อใหประชาชนทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือน แลวแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประกาศ
การตีราคาทรัพยสิน หรือการประเมินมูลคาประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคใหคํานวณราคา
ทรัพยสิน อัตราคาเชา คาตอบแทน หรือคาของสิทธิที่รับตามปกติทางการคาในทองที่นั้น
ขอ ๑๒๒ บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดใหแกพรรคมีมูลคาเกินสิบลานบาท
ตอพรรคตอปมิได และในกรณีที่บุคคลนัน้ เปนนิติบคุ คล การบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ใหแกพรรคไมวาพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปละหาลานบาทตองแจงใหที่ประชุมใหญผูถือหุนทราบ
ในการประชุมใหญคราวตอไปหลังจากบริจาคแลว
พรรคจะรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินวรรคหนึ่งมิได
สวนที่ ๔
อัตราคาธรรมเนียม และคาบํารุงพรรค
ขอ ๑๒๓ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเริ่มตั้งแตไดชําระคาบํารุงพรรครายป จํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยบาท หรือตลอดชีพจํานวนไมนอยกวาสองพันบาท
เพื่อประโยชนในการนับ รอบระยะเวลาการชําระคาบํารุง พรรคประจํ าปของสมาชิกพรรค
ใหถือวารอบระยะเวลาการชําระคาบํารุงพรรคประจําปของปที่สมาชิกไดชําระคาบํารุงพรรคเปนครั้งแรก
สิ้นสุดลงในวันสิ้นปปฏิทินของปเดียวกันนั้น และใหเริ่มตนนับรอบระยะเวลาการชําระคาบํารุงพรรคประจําป
ของปถัดไปใหม โดยใหเริ่มตนนับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปเดียวกัน
ทั้งนี้ สมาชิกอาจชําระคาบํารุงพรรคประจําปของปถัดไปภายในกรอบระยะเวลาดังกลาว
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หมวด ๑๓
การเลิกพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ขอ ๑๒๔ การเลิกพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจําจังหวัด ใหเปนไปตามมติ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
ขอ ๑๒๕ กรณีการเลิกพรรค หรือการยุบพรรค เมื่อไดมีการชําระบัญชี หักหนี้สิน และคาใชจายแลว
ยังมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหทรัพยสินที่เหลืออยูนั้นตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
๒. มีมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยชุด ใหมแทนชุดเดิม จํานวน ๑๓ คน
ประกอบดวย
๑. นายอนุทิน ชาญวีรกูล
หัวหนาพรรค
๒. นายทรงศักดิ์ ทองศรี
รองหัวหนาพรรค คนที่ ๑
๓. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา
รองหัวหนาพรรค คนที่ ๒
๔. นายเกื้อกูล ดานชัยวิจิตร
รองหัวหนาพรรค คนที่ ๓
๕. นายชาดา ไทยเศรษฐ
รองหัวหนาพรรค คนที่ ๔
๖. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
เลขาธิการพรรค
๗. นางกนกวรรณ วิลาวัลย
รองเลขาธิการพรรค คนที่ ๑
๘. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
รองเลขาธิการพรรค คนที่ ๒
๙. นางนาที รัชกิจประการ
เหรัญญิกพรรค
๑๐. นายศุภชัย ใจสมุทร
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๑๑. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
กรรมการบริหารอื่นของพรรค
๑๒. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
กรรมการบริหารอื่นของพรรค
๑๓. นายมานิตย ภาวสุทธิ์
กรรมการบริหารอื่นของพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พันตํารวจเอก จรุงวิทย ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

