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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติสามัคคี
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคชาติสามัคคี
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๔/๒๕๔๙ ตั้งแตวัน ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคชาติสามัคคี ดังนี้
นโยบายพรรคชาติสามัคคี
พ.ศ. ๒๕๔๙
ปณิธาน
“พรรคการเมือง” (POLITICAL PARTY) เปน องคกรที่ยอมรับกัน ทั่วไปวามีความสําคัญ
อยางยิ่งเกือบทุกประเทศในโลก เพราะมีหนาที่ตามวิถีทางที่กฎหมายบัญญัติไวใหตอสูทางการเมือง
ดว ยการส ง เสริ ม สมาชิ ก เข า สมั ครแข งขั น กั น ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรให ได เ สี ย ง
สวนมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ จึงสามารถกลาวไดวา ความเจริญรุงเรือง ความกาวหนา
ความเสื่อม หรือความดอยพัฒนาลาหลังของชาติขึ้นอยูกับพรรคการเมืองของประเทศนั้น ๆ
ในสภาวการณในอดีต การชวงชิงอํานาจรัฐใชวิธีรุนแรง เปนตนวา ทํารัฐประหาร การปลุกระดม
มวลชนลุกขึ้นสูลมรัฐบาล (PEOPLE UPRISING) ถือวาเปนวิธีที่ลาสมัย ไมเปนที่ยอมรับในสังคมไทย
และสังคมโลกอีกตอไปแลว หากกลุมใดหรือคณะใดยังยึดถือแนวทางที่รุนแรงดังกลาว ยอมแสดงถึง
ความลาหลังทางการเมืองและดอยพัฒนาอยางยิ่งและจะถูกตอตานอยางรุนแรง ไมเฉพาะแตภายในประเทศ
เทานั้น แตจะถูกสังคมโลกตอตานอีกดวย
ในสภาวการณปจจุบัน การชวงชิงอํานาจรัฐ ใชอํานาจเงิน และไหวพริบที่ไมคอยจะสะอาดนัก
ไมบริสุทธิ์ยุติธรรม ขัดตอศีลธรรมอันดี ซึ่งทําใหเกิดสาเหตุแหงการทุจริตคอรัปชันขึ้นอยางกวางขวาง
ทําใหประชาชนเสียเปรียบและยากจนลง เพราะเปนการบริหารประเทศโดยบุคคลกลุมหนึ่งเทานั้น
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“พรรคชาติสามัคคี” ไดกอตั้งขึ้นโดยบุคคลที่ไดศึกษาวิเคราะหระบบพรรคการเมืองทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ตลอดจนวิเคราะหสถานการณและปญหาที่แทจริงของชาติ รวมทั้งหนทางแกไข
จนไดขอสรุปวาประเทศของเราที่แกปญหาของชาติไมตก เพราะวายังไมมีพรรคใดเปนของประชาชน
(MASS PARTY) ที่แ ทจริง จะเปนแนวความคิดที่เปน นามธรรมเทานั้น แมพรรคการเมืองของเรา
เกือบทุกพรรคพยายามจะเดินไปสูความเปนพรรคของประชาชน (MASS PARTY) แตยังสรางพรรค
ไมไดตามเจตนารมณ จึงทําใหพรรคการเมืองและการเมืองไทยลมลุกคลุกคลานมาตลอด สังคมไทย
ที่ควรจะกาวหนาพัฒนาไปไกลกลับย่ําอยูกับที่หนีไมพนคําวา กําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนา
คณะกรรมการบริหาร มวลสมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวของรวมตั้งพรรค “ชาติสามัคคี” ทุกคน
มีความตั้งใจ โดยตั้งปณิธานไวอยางแนวแนที่จะสรางพรรค “ชาติสามัคคี” ใหเปนพรรคของประชาชน
(MASS PARTY) เหมือนประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลายในโลกเสรีใหปรากฏเปนจริงในชาติของเรา
ดวยอุดมการณ นโยบาย ตลอดจนขั้น ตอนในการดําเนิน การอยางรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อเสริม สราง
และพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่คนไทยใฝฝนใหสมบูรณอันจะเปนพลังยิ่งใหญในการแกไขปญหา
ทั้งหลายของชาติใหลุลวงไปเพื่อความสงบรมเย็น ความไพบูลยของสังคมไทย ตลอดจนความมั่นคงของชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย
นโยบายหลักของพรรค
“พรรคชาติสามัคคี” ยึดแนวทางของสิทธิประชาธิปไตยสากลที่ประกอบดวย ทฤษฎีรัฐศาสตร
และทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร โดยนํ า หลั ก การปกครองของทฤษฎี ป รั ช ญาระบอบประชาธิ ป ไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ของชาติ เช น หลั ก อธิ ป ไตยเป น ของปวงชนทุ ก ชนชั้ น
หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักกฎหมาย หลักการปกครองจากการเลือกตั้ง ฯลฯ รวมทั้ง
ความรู ประสบการณ และบทเรี ยน ตลอดจนสภาพความเปน จริง ของสัง คมไทยและสัง คมโลก
เพื่อแกปญหา ชี้ขาด และปญหาอื่น ๆ ของชาติใหลุลวงไป จึงกําหนดนโยบายได ๑๒ ดาน ดังนี้
(๑) นโยบายดานการเมือง การปกครอง
(๒) นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๓) นโยบายดานสังคม วัฒนธรรม
(๔) นโยบายดานตางประเทศ
(๕) นโยบายดานปองกันประเทศและความมั่นคง
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(๖) นโยบายดานทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
(๗) นโยบายดานเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
(๘) นโยบายดานแรงงาน และสวัสดิการสังคม
(๙) นโยบายดานการทองเที่ยวและกีฬา
(๑๐) นโยบายดานการศึกษา
(๑๑) นโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการสื่อสาร
(๑๒) นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
ปญหาระบบการเมืองการปกครองที่ยังไมเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ นับวาเปนอุปสรรค
อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติไปสูเปาหมายใหสําเร็จ ถาชาติของเราสามารถแกปญหาระบบการเมือง
ใหการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณถูกตองแลว ก็จะเปนกุญแจดอกสําคัญสําหรับ
การแกปญหาอื่น ๆ ไดโดยไมยากนัก “พรรคชาติสามัคคี” จึงเนนความสําคัญในการแกปญหาการเมือง
นโยบายดังนี้
๑.๑ ใหอํานาจการบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการเปนของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติเปนหลัก
๑.๒ ทําใหคนไทยทุกหมูเหลามีสิทธิเสรีภาพสมบูรณและสงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึกใน
หนาที่ของตนเองที่มีตอชาติบานเมือง
๑.๓ แกกฎหมายบางฉบับที่ลาหลังและยังไมเปนประชาธิปไตย ซึ่งยังใชอยูในปจจุบันใหถูกตอง
และสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๑.๔ ใหขาราชการประจําไดมีสวนรวมทางการเมืองอยางเหมาะสม เพื่อเพิ่ม จิตสํานึกใน
การรับใชชาติและประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๕ กระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูภูมิภาคและสวนทองถิ่น อยางเหมาะสม
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแกปญหาและพัฒนาประเทศ
๑.๖ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอยางเฉียบขาด
๑.๗ สงเสริมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวางและเผยแพร
ความรู ความคิดทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตองแกประชาชน
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๑.๘ สนับสนุนการจัดตั้งองคกรประชาธิปไตยทั้งหลายของประชาชน โดยคํานึงถึงสิทธิและ
ผลประโยชนของกลุม ชนนั้น ๆ อันจะพึงมี ตลอดจนสงเสริมการแสดงประชามติที่ถูกตองและเปน
ประชาธิปไตย
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๒.๑ สนับสนุนการจัดตั้งองคกรประชาธิปไตยทั้งหลายของประชาชน โดยคํานึงถึงสิทธิและ
ผลประโยชนของกลุม ชนนั้น ๆ อันจะพึงมี ตลอดจนสงเสริมการแสดงประชามติที่ถูกตองและเปน
ประชาธิปไตยทบทวนและแกไขแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปน แผนพัฒนาแหงชาติ
ใหตรงกับสภาพความเปนจริงและขีดความสามารถของชาติ โดยยึดหลักการของระบบเศรษฐกิจทุนเสรี
ที่เหมาะสม มีแผนแนนอนและสามารถปฏิบัติไดสําเร็จตามเปาหมาย
๒.๒ กําหนดมาตรการและวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันการผูกขาดของวิสาหกิจตาง ๆ
โดยเฉพาะวิสาหกิจใหญ ๆ ที่เปนเสมือนเสนเลือดใหญของชาติ เชน อุตสาหกรรมขนาดใหญ การคา
ตางประเทศ การธนาคาร การขนสงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๒.๓ ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกร ชาวนา ชาวไร มีกรรมสิทธิ์เปนของตนเอง กําหนดพื้นที่
ทางการเกษตร อุตสาหกรรมและที่อยูอาศัยใหแนนอนทั่วประเทศ
๒.๔ พัฒนาระบบการบริหารรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพเหนือกวาหรือเทียบเทาวิสาหกิจ
เอกชน ทั้งนี้ เพื่อใหรัฐวิสาหกิจเปนหลักในการตรึงราคา
๒.๕ การกระจายทุนและระดมทุนเพื่อพัฒนาดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริหาร
เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศอุตสาหกรรมที่กาวหนาและทันสมัย แหลงทุนหลักคือ ทุนภายในประเทศ
สําหรับทุนตางประเทศเปนแหลงที่ไมมีเงื่อนไขทางการเมือง
๒.๖ พัฒนาและประยุกตดานเทคโนโลยี โดยการสรางนักวิทยาศาสตร วิศวกร นักประดิษฐ
และนักคนควา วิจัยที่เปนคนไทยใหพอเพียงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชาติ
๒.๗ สงเสริมและปรับปรุงแกไขระบบสหกรณทุกรูปแบบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนประโยชน
แกสมาชิกและประเทศชาติอยางแทจริง
๒.๘ กระจายความเจริญทุกดานไปสูชนบท เพื่อผอนคลายความแออัดออกจากเมืองหลวง
และเมืองใหญ ๆ ปรับการขยายตัวของประชากรใหสัมพันธกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และขนาด
ของประเทศ โดยวางแผนครอบครัวอยางถูกตอง
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๒.๙ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น เพื่อใหสอดคลอง
กับภาวะเศรษฐกิจ การพัฒนาของประเทศและของโลก
๒.๑๐ ปรับปรุงการเก็บภาษีตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรม กําหนดมาตรการควบคุมราคาสินคา
เครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนการคากําไรเกินควร และปองกันการกักตุนสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑๑ แกไขปญหาการเงิน การคลังใหสอดคลองกับปญหาทางเศรษฐกิจ และรักษามาตรฐาน
เงินตราของประเทศ โดยยึดถือความเปนอิสระและมาตรฐานสากลเปนหลัก
๒.๑๒ ปองกันมิใ หเกิดภาวะเงินเฟอหรือเงิน ฝด โดยการจัดสรรงาน ประมาณรายจายอยาง
เหมาะสมดวยการประหยัด และปองกันการรั่วไหล รวมทั้งการตรวจสอบการใชงบประมาณแผนดิน
อยางเขมงวด
๒.๑๓ รักษาดุลการชําระเงินและดุลการคาระหวางประเทศใหเหมาะกับสภาพความเปนจริง
ของชาติและสภาวการณของโลก
๒.๑๔ รว มมือ ด านเศรษฐกิจ กั บนานาประเทศ โดยไม เ ลื อกระบบสัง คมภายใต ห ลัก ของ
ความเปนอิสระและพึ่งตนเอง
๒.๑๕ ปรับปรุงหลักการ มาตรการและวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนจากตางประเทศใหเสียเปรียบ
นอยที่สุดและถูกตองเปนธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศ
๒.๑๖ ปรับปรุงขบวนการบริหารงบประมาณแผนดินใหมีประสิทธิภาพและคลองตัวมากขึ้น
๓. นโยบายดานสังคม วัฒนธรรม
๓.๑ ปองกันและแกไขเหตุแหงความไมเปนธรรมในสังคมไทยทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น
จนถึงระดับชาติ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลาใหปรากฏเปนจริง
๓.๒ ปลูกฝงจิตสํานึกและอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
แกประชาชนและขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง
๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลักษณ และวัฒนธรรมอันดีของชาติ
ปองกันวัฒนธรรมที่ไมสอดคลองกับสภาพสังคมไทยที่แพรหลายจากตางชาติ
๓.๔ สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนาทุกศาสนาที่ประชาชนเลื่อมใส ศรัทธาดวยความบริสุทธิ์
และใหสถาบันศาสนาทั้งหลายไดมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไดอยางถูกตอง
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๓.๕ ปรับ ปรุ งการแพทย แ ละการสาธารณสุ ข ทั้ง ในดา นคุ ณภาพและปริ ม าณ โดยเน น
การสรางสถานีอนามัยและโรงพยาบาลที่ทันสมัยในชนบทใหเพียงพอ
๓.๖ กําหนดมาตรการและวิธีปลูกฝงชาตินิยมใหแ กประชาชนทุกหมูเหลา สรางทัศนคติ
ที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง โดยใหทุกคนตระหนักวางานการเมืองเปนเรื่องคุณธรรมและ
การเสียสละ โดยการจัดทําโครงการที่เหมาะสมในการเสริมสรางความรู เนนการปลูกฝงแกเยาวชน
ตั้งแตเยาววัยอยางจริงจังและตอเนื่อง
๓.๗ ดําเนินการเปนขั้นตอนในการประกันสังคมสูความสมบูรณเต็มรูปแบบ โดยสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๓.๘ ปองกันและปราบปรามการผลิต การขาย และการเสพติดใหโทษอยางเฉียบขาด
๔. นโยบายดานตางประเทศ
๔.๑ ดําเนินนโยบายอยางอิสระใหสอดคลองกับเอกลักษณของชาติ และลักษณะพิเศษของ
คนไทย โดยยึดหลักผลประโยชนและความมั่นคงของชาติเปนสําคัญ
๔.๒ กระชับความสัมพันธอันดีกับตางประเทศทุกประเทศในโลก โดยไมเลือกระบบสังคม
ที่แตกตางกัน
๔.๓ ผสมงานการคาเขากับการทูตอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปน ภารกิจสําคัญของ
เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อขยายตลาดสงออกของประเทศใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น
๔.๔ รับความชวยเหลือจากตางชาติ โดยปราศจากเงื่อนไขที่จะทําลายผลประโยชนและความมั่นคง
ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในทั้งปวงของชาติ
๔.๕ ทบทวน ปรับปรุง แกไขบรรดาสนธิสัญญาและขอตกลงตาง ๆ ที่ทําไวกับนานาประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทําใหประเทศไทยเสียเปรียบและไมสอดคลองกับกาลสมัยใหถูกตองยิ่งขึ้น
๔.๖ รวมมือกับองคการระหวางประเทศที่เปน ประโยชนแ กประเทศชาติ และยึดมั่น ใน
กฎมิตรสหประชาชาติ
๕. นโยบายดานการปองกันประเทศ
๕.๑ พัฒนาพลังอํานาจของชาติใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพสูงทุกดาน พรอมที่จะเผชิญภัย
คุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบ โดยใหสมดุลกับกําลังทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ
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๕.๒ ใหกองทัพมีบทบาทในการพัฒนาและรวมมือเสริมสรางความมั่นคงของชาติ ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๓ พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล โดยเฉพาะอยางยิ่งกําลังพลหลักหรือประจําการ
จะตองยึดหลักคุณภาพเหนือปริม าณ สวนกําลังพลสํารองจะตองฟน ฟูอยางเปน ระบบ เพื่อ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการปองกันและพัฒนาประเทศ
๕.๔ สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้นใชเองบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองอยางคุมคาและ
ประหยัด
๕.๕ ปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม เติ ม ดา นสวัส ดิ การของทหารให สมบู ร ณยิ่ ง ขึ้น ทั้ งด า นที่ อ ยูอ าศั ย
การรักษาพยาบาล การกีฬา และอื่น ๆ ตลอดจนแกไข เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
ใหทันสมัยยิ่งขึ้น
๕.๖ สนับสนุนและสงเสริมใหทหารไดรับการศึกษา ฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อยางกวางขวาง ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกอยางสูงในการรับผิดชอบตอศาสนา และพระมหากษัตริย
๕.๗ ปรับปรุงดานสวัสดิการ ขวัญและกําลังใจ ตลอดจนการสงเสริมอาชีพแกทหารผานศึก
๖. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๖.๑ กําหนดแผนการใช พิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติทั้งในปจจุบันและอนาคตอยาง
แนนอน และถูกตอง สอดคลองกับความเปนจริงของชาติและของโลก
๖.๒ ใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญและคุณคาของระบบนิเวศน รวมทั้ง
ทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
๖.๓ เรงรัดและปองกัน แกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษทั้งในปจจุบันและอนาคต
๖.๔ ฟน ฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเ วศน และทรัพยากรธรรมชาติใ หคืนสูสภาพเดิม
และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติใหคงไว
๖.๕ พัฒนาการใชพลังงานจากธรรมชาติและทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมกอ
ใหเกิดผลเสียตอสภาวะแวดลอมและมุงพึ่งตนเองในดานพลังงานหลักของชาติเปนสําคัญ
๗. นโยบายดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๗.๑ ประกันการผลิตและราคาผลิตผลของเกษตรกร ชาวนา ชาวไร อยางเปนระบบและเปนธรรม
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๗.๒ ปลดเปลื้องภาระหนี้สินของเกษตรกร ชาวนา ชาวไร ใหทุเลาเบาบางลงจนหมดสิ้นไป
ดวยวิธีการและขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพ
๗.๓ สนับสนุนสถาบันเกษตรใหมีประสิทธิภาพ และมีบทบาทเขมแข็งขึ้นทั้งดานการผลิต
และการจําหนาย ตลอดจนการบริหารงานองคกร
๗.๔ สงเสริมใหภาคเกษตรกรรมเจริญเติบโตทัน กับความกาวหนาของประเทศ โดยปรับ
อัตราภาษีเครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณที่เกี่ยวของกับการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพใหสูงขึ้น
๗.๕ สงเสริมใหเกษตรกรสามารถหาวัสดุที่ใชในการผลิตที่สําคัญ เชน ปุย สารเคมี และ
ยาปราบศัตรูพืชราคาถูกและมีคุณภาพอยางเพียงพอ
๗.๖ สงเสริมและสนับสนุนโครงการเกษตรรายยอยในชนบทของประชาชน เพื่อหารายได
เสริมครอบครัวและชุมชน
๗.๗ สงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับอารยประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๗.๘ สงเสริม อุตสาหกรรมการสงออกของอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดยอม ตลอดจน
อุตสาหกรรมครัวเรือนของชุมชนในเมืองและชนบท
๗.๙ เรงรัดการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและจําเปน พื้น ฐาน ตลอดจนสาธารณูปโภค
ใหเพียงพอ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
๗.๑๐ ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวด เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดลอม
ใหอยูในสภาพปกติตามมาตรฐานสากลดวยมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
๘. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๘.๑ แกไขปรับปรุงกฎหมาย ประกาศและคําสั่งที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับแรงงาน และสาขาอาชีพ
ตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมยิ่งขึ้น
๘.๒ ขยายการจางงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมากขึ้นและขจัดการกีดกันเขาทํางาน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนการขูดรีดแรงงานใหหมดสิ้นไป ปรับปรุงอัตราคาแรงงานขั้นต่ําใหเหมาะสมกับ
มาตรฐานการครองชีพและความกาวหนาทางเศรษฐกิจของชาติ
๘.๓ เพิ่มความมั่นคงในการทํางานและหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงาน ทั้งที่ทํางาน
ในประเทศและตางประเทศ
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๘.๔ สงเสริม และสนั บสนุน การจั ดตั้ งสหภาพแรงงาน กลุ ม สมาคม และชมรมที่ เป น
ประชาธิปไตย เปนประโยชนตอสังคมและความมั่นคงของชาติ
๘.๕ สนับสนุนการเคลื่อนไหว เรียกรองความเปนธรรมและผลประโยชนที่ถูกตองตามกฎหมาย
ของเกษตรกร กลุมอาชีพ และผูใชแรงงานทั่วไป
๘.๖ สงเสริมและสนับสนุนการฝกอาชีพแกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปองสิทธิและ
ผลประโยชนอันพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
๘.๗ ใหการรับรองอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศใหเพิ่มมากขึ้น
๘.๘ สงเสริมระบบแรงงานสัมพัน ธ การคุม ครองแรงงาน และมาตรการความปลอดภัย
ในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคีใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
๘.๙ จัดตั้งศูนยสารนิเทศและสวัสดิการใหเปนศูนยขอมูลในการจัดหางาน การจัดทําทะเบียน
ผูใชแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูใชแรงงาน
๙. นโยบายดานการทองเที่ยวและกีฬา
๙.๑ สงเสริ มและสนับ สนุ นการออกกํา ลัง กาย และเลน กีฬาเพื่ อสุ ขภาพของประชาชน
โดยการสรางสถานที่ฝกที่แขงขันและพักผอนสาธารณะใหเพียงพอ โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ
๙.๒ สงเสริมใหมีกีฬาพื้นฐานเพื่อการแขงขัน สมัครเลน และอาชีพดวยการจัดงบประมาณ
อุดหนุนใหดําเนินกิจกรรม ตลอดจนใหเอกชนไดมีสวนรวมในการดําเนินการและจัดการบริการ
๙.๓ สรางขวัญและกําลังใจแกนักกีฬาที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศและกีฬาที่ไปแขงขันในสนาม
ของทีมชาติใหมีมาตรฐานการครองชีพและความมั่นคงในอนาคตดีขึ้น
๙.๔ สงเสริมการเลนกีฬาของประชาชนตั้งแตเยาววัยดวยมาตรฐานการเลนที่ถูกตองเปนสากล
สนับสนุนการพัฒนาการผลิตอุปกรณกีฬาภายในประเทศใหไดมาตรฐานและราคาถูก รวมทั้งตั้งศูนยกีฬา
ระดับนานาชาติเพื่อเปนที่ซอม ฝกสอน และเก็บตัวนักกีฬาระดับชาติ
๙.๕ พัฒนาครูฝกใหไดมาตรฐานระดับสากล
๙.๖ สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหสวยงามเปนธรรมชาติ
และความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวทั่วประเทศ
๑๐. นโยบายดานการศึกษา
๑๐.๑ ให อ งค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น มี สว นร วมในการจัด การศึ ก ษาให สอดคลอ งกั บ
สภาพความเปนจริงของสังคม สงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนใหทันสมัยยิ่งขึ้น ตลอดจนขยายการศึกษา
ใหเขาถึงชนบทที่หางไกลอยางทั่วถึง
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๑๐.๒ ขยายการศึกษาภาคบังคับใหสูงขึ้น โดยสอดคลองกับสภาพความเจริญเติบโตของสังคม
และเศรษฐกิจโดยไมเสียคาใชจาย
๑๐.๓ สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน และสําคัญตอการพัฒนา
ในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรม เปนตน ใหเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ
๑๐.๔ ปรั บปรุง และพัฒ นาหลัก สูต รและกระบวนการเรี ยน การสอนให สอดคล องกั บ
การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต
๑๐.๕ สนับสนุนผูดอยโอกาสและผูพิการมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรมวิช าชีพมากขึ้น
เพื่อพึ่งตนเอง
๑๐.๖ เสริม สรางสวัสดิการ ขวัญ กําลังใจและสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแกครู อาจารย
และบุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับ เพื่อใหมีความมั่นคงและภาคภูมิใจในวิชาชีพ
๑๐.๗ ปรับปรุงการบริหารและการดําเนินการทั้งปวงของสถาบันการศึกษาใหกาวหนาและ
คลองตัว ตลอดจนมีอิสระในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
๑๑. นโยบายดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการสื่อสาร
๑๑.๑ สงเสริมการวิจัย และพั ฒ นาดานวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
เพื่อประโยชนในเชิงเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริหาร และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๑.๒ สนับสนุน ให มีการแลกเปลี่ ยนเทคโนโลยีที่ เปน ประโยชน ของชาติกั บนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศ
๑๑.๓ พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใ หมีคุณภาพและปริม าณเพียงพอ
กับความตองการของชาติ
๑๑.๔ สนับสนุนและสงเสริมบทบาทของเอกชนใหมีสวนรวมในโครงการพัฒนา และใช
เทคโนโลยีในวิสาหกิจตาง ๆ อันจะนํามาซึ่งผลประโยชนสวนรวมของชาติ
๑๑.๕ สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนไดใชเ ทคโนโลยีการสื่อสารที่มีคุณภาพสูงในราคา
ที่เปนธรรม
๑๒. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาส
๑๒.๑ ปรับปรุงกฎหมาย ออกกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายเพื่อสงเสริมใหหญิงและชาย
มีสิทธิเทาเทียมกัน และขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
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๑๒.๒ ใหสตรีมีสิทธิสมบูรณในการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
๑๒.๓ คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคม
และปองกันมิใหเด็กและเยาวสตรีไปประกอบธุรกิจทางเพศ
๑๒.๔ สนับสนุนใหมีการพัฒนาเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสในการประกอบอาชีพและ
ความมั่นคงปลอดภัย
๑๒.๕ สนับสนุน การจัดตั้งกลุม ชมรมของเยาวชน และผูดอยโอกาส ตลอดจนสงเสริม
ใหสื่อมวลชนมีบทบาทในการปองกัน แกไข และพัฒนาเยาวชนใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนปกติสุข
รวมทั้งปองกันการขูดรีดแรงงานเด็กอยางจริงจัง
๑๒.๖ จัดสวัสดิการและฝกอาชีพแกคนพิการและผูสูงอายุใ ห มีรายไดเลี้ย งชีพตามภาวะ
เศรษฐกิจของชาติ
ขอบังคับพรรคชาติสามัคคี
พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอบังคับพรรคชาติสามัคคี พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคชาติสามัคคี
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทาง
และหลักเกณฑใ นการบริหารพรรคและการดําเนิน กิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกั บ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พุทธศักราช ๒๕๔๑ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคชาติสามัคคี พุทธศักราช ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ให ใ ช ข อบั งคั บ พรรคนี้ นั บตั้ งแต วัน ที่น ายทะเบี ยนพรรคการเมือ งได รับ จดแจ ง
การจัดตั้งพรรคชาติสามัคคีเปนพรรคการเมืองเปนตนไป
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองนี้มีชื่อพรรควา “พรรคชาติสามัคคี” เรียกชื่อยอวา “ช.ส.ม.” เรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา “CHART SAMUCCEE PARTY” และเรียกชื่อยอวา “C.S.P.”
ขอ ๔ เครื่องหมายและความหมายของพรรค
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(๑) เครื่ องหมายพรรคมี ลั ก ษณะเป น วงกลมสองวงซอ นกัน วงด านในมี พื้ น เป น สี ข าว
มีประชาชนเขาแถวเคารพธงชาติบนทุงหญาสีเขียว วงกลมดานนอกมีพื้นเปนสีน้ําเงิน ดานบนมีตัวอักษร
ภาษาไทยวา “พรรคชาติสามัคคี” ดานลางมีตัวอักษรภาษาอังกฤษวา “CHART SAMUCCEE PARTY”
เปนสีแดง ดานขางทั้งสองของวงกลมมีรวงขาวสีทอง ดังภาพ

(๒) ความหมายภาพ
ธงชาติ หมายถึง เอกราชและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
ประชาชน หมายถึง ประชาชนทุกหมูเหลา ทุกเชื้อชาติ ศาสนา
ทุงหญา หมายถึง ความอุดมสมบูรณของชาติและการกินดีอยูดีของประชาชน
รวงขาว หมายถึง ชาวไร ชาวนา หรือเกษตรกรที่เปนกระดูกสันหลังของชาติ
สีแดง หมายถึง อุดมการณประชาธิปไตย
สีขาว หมายถึง คุณธรรมและศาสนา
สีน้ําเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย
(๓) ตรายางเปนเครื่องหมายสําหรับประทับตรารับรองเอกสารของพรรค เปนเครื่องหมายยอ
ในลักษณะเดียวกันตามขอ (๑) หากแตใชสีเดียวกันดังภาพ
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ขอ ๕ สํานักงานใหญของพรรคชาติสามัคคี ตั้งอยูบานเลขที่ ๘/๑๖๙ หมูที่ ๔ หมูบาน
ศรีสามพราน ถนนเพชรเกษม ตําบลทาตลาด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐
ขอ ๖ การยายที่ตั้งของสํานักงานใหญพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
โดยมีมติเห็นชอบไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗ สาขาพรรคชาติสามัคคีที่ไดรับอนุมัติใหตั้งขึ้น ณ เขตเลือกตั้งใด ใหเรียกวา “สาขา
พรรคชาติสามัคคี เขตเลือกตั้งที่... จังหวัด...”
ขอ ๘ อุดมการณของพรรคชาติสามัคคี สมาชิกพรรคยึดมั่นและศรัทธาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยสากลอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
หมวดที่ ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๙ สมาชิกพรรคมี ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีอุปการคุณที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคเห็นชอบใหเขาเปนสมาชิกพรรค ซึ่งบุคคลดังกลาวที่ไดรับเชิญใหเปนสมาชิกตองตอบรับ
การเชิญเปนหนังสือ
(๒) สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่สมัครเปนสมาชิก และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคใหรับเขาเปนสมาชิก
ขอ ๑๐ บุคคลที่มีคุณสมบัติตอไปนี้ มีสิทธิเปนสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ไมอยูในระหวางเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๕) เลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ของชาติ
(๖) ศรัทธาในอุดมการณ แนวทางและนโยบายของพรรค
(๗) ไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
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ขอ ๑๑ บุคคลที่มีคุณ สมบัติตามขอ ๑๐ เมื่อประสงคจะสมัครเปน สมาชิกพรรค ใหยื่น
ใบสมั ค รตามแบบที่ พ รรคกํ า หนดต อ กรรมการบริ ห ารพรรค หรื อ กรรมการสาขาพรรค หรื อ
นายทะเบียนพรรค หรือผูอํานวยการพรรค เพื่อใหทําการพิจารณาหรือตรวจสอบความถูกตอง จากนั้น
จึงนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือรับรองใหเปน สมาชิกพรรคได
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติ หรือรับรองใหเปนสมาชิกพรรคแลว ใหออกบัตรสมาชิกพรรค
ใหในเวลาอันสมควร
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเปนที่สุด
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามขอบังคับพรรคที่กําหนดบทลงโทษไวเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๐
(๕) ศาลมีคําสั่งใหยุบเลิกพรรค
ขอ ๑๓ การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกตามขอ ๑๒ (๓) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับเทานั้น แตถาสมาชิก
ผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ
ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นได ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายใน ๗ วัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๔ การลาออกของสมาชิกพรรค ใหผูประสงคลาออกยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค
และมีผลตอเมื่อเจาหนาที่สํานักงานใหญพรรคไดลงเลขรับหนังสือแลว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมวดที่ ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ สิทธิของสมาชิกมี ดังนี้
(๑) มีสิทธิเสนอขอคิดเห็นเปนสวนตัวหรืออภิปรายในที่ประชุมพรรคตามวาระในเรื่องการบริหาร
และปฏิบัติการอื่น ๆ ของพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคุมครองอยางเสมอภาคในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และขอบังคับพรรคกําหนดไว
(๓) มีสิทธิที่จะไดรับการยกฐานะขึ้นไปเปนผูปฏิบัติงานของพรรคหรือไดรับการเลือกเปน
ผูแทนพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อสมบูรณดวยคุณสมบัติเหลานี้
(๓.๑) สามารถชี้แจงนโยบายและเปาหมายของพรรคใหประชาชนเขาใจและทําใหพรรค
ไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวาง
(๓.๒) เปนผูแสดงใหเห็นถึงความเต็มใจและพากเพียรทํางานตามแนวทางและอุดมการณ
ของพรรค
(๔) มีสิทธิไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ และรับสวัสดิการอื่น ๆ ที่พรรคจะพึงจัดใหแก
สมาชิกของพรรค
(๕) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนราย ๆ ไป
(๖) ถาสมาชิกพรรคในสัดสวน ดังตอไปนี้
(๖.๑) สมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น มีจํานวนไมนอยกวา
๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด หรือ
(๖.๒) กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของกรรมการบริหารพรรค
หรือ
(๖.๓) สมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน เห็นวาขอบังคับพรรคในเรื่อ งใด
จะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามรัฐ ธรรมนูญ หรือขัดแยงกับ
หลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิ
รองขอตอศาลรัฐธรรมนูญใหขอบังคับนั้นยกเลิกไป

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๑๖ หนาที่ของสมาชิกมี ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาเนื้อหาและฝกฝนเพื่อพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ
ทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลกและพรอมที่จะปรับปรุง แกไขความผิดพลาด
บกพรองของตนเอง
(๒) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยความเสียสละ เต็มใจไมเพิกเฉยละเลยตอการเปนสมาชิกภาพ
ที่ดีของพรรค
(๓) ยึดมั่นตอวินัยและจรรยาบรรณตอสมาชิกพรรคอยางเครงครัด
(๔) ชําระคาบํารุงพรรคเดือนละ ๓๐ บาท หรือปละ ๓๐๐ บาท
ขอ ๑๗ การชําระคาสมาชิกพรรคตามขอ ๑๖ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวดที่ ๔
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
ขอ ๑๘ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธา
และไวใจของประชาชน จึงกําหนดวินัยที่เปนขอหามและขอปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรคทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบาย ขอบังคับ มติ และประกาศของพรรค
อยางเครงครัด
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคเพื่อประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นทั้งภายในพรรค
และนอกพรรค
(๓) ไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอก
(๔) ไมปกปดความผิดของสมาชิกพรรคทุกระดับและไมละเลยตอการแจงความผิดอันจะ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอพรรคไมวากรณีใด ๆ
(๕) ไมปฏิบัติฝาฝนกฎหมายหรือผิดตอศีลธรรมอันเปน เยี่ยงอยางไมดีและเปนที่ครหาตอ
บุคคลทั่วไป
ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการวินัยของพรรคเพื่อใหพิจารณาใหความเปนธรรมแกสมาชิกพรรค
ที่ถูกรองเรียนตามขอ ๑๘ โดยคัดเลือกจากสมาชิกพรรคที่อาวุโสและสมาชิกที่มีความรู ความสามารถ
จํานวนไมต่ํากวา ๕ คน และไมเกิน ๙ คน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๒๐ เพื่อเปนการสงเสริมจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคจึงควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีการประพฤติและดํารงชีพดวยความสุจริต
(๒) แสดงความยึดมั่นในอุดมคติ แนวทาง และอุดมการณของพรรคอยางเครงครัด
(๓) ไมมีความถือตนเองเปนใหญ และยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อรักษาความสามัคคีของ
มวลสมาชิกพรรค
(๔) ปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและของชาติ
หมวดที่ ๕
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
ขอ ๒๑ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
(๑) ใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพลอํานาจมืดและสงเสริมอาชีพ ตลอดจนใหความรู ความคิด
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยตามกฎหมายบัญญัติไวแกสมาชิก
(๒) ใหความเปนธรรมแกสมาชิกในการแตงตั้งและคัดเลือกเขาเปน ตําแหนงทางการเมือง
หรือการสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๓) จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสมาชิกและสมานสามัคคีระหวางสมาชิกทั่วประเทศ
(๔) ใหถือวาสมาชิกเปนบุคคลสําคัญของพรรคและใหปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิที่กําหนดไวใ น
ขอบังคับพรรคปรากฏเปนจริง
หมวดที่ ๖
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ ซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
ในที่ประชุมใหญจํานวนไมนอยกวา ๗ คน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค (ไมเกิน ๖ คน)
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค (ไมเกิน ๔ คน)
(๕) เหรัญญิกพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่นๆ (ไมเกิน ๘๐ คน)
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงไดคราวละ ๔ ป นับตั้งแตวันที่ไดรับ
การตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๔ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนิน การในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน โดยเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวา ๑๕ คน ผูที่ถูกเสนอชื่อใหเปนหัวหนาพรรคตองอยูในที่ประชุมดวย
(๒) ใหที่ประชุมใหญรับรองจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอเสนอของหัวหนาพรรค
ตอไป
(๓) ใหหัวหนา พรรคที่ไ ดรับเลือ กตั้งใหม เสนอชื่อ บุคคลที่เ ห็น สมควรใหเปน กรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงผูอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสมและการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารพรรค
ซึ่งที่ประชุมใหญเห็นชอบแลวตามขอเสนอ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบตามที่ประชุมใหญกําหนด
ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคตาม (๓) แตละคนที่ถูกเสนอชื่อจะตองมีผูรับรองไมต่ํากวา
๗ คน
กรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงแลว มีสิทธิไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรค
อีกก็ได โดยพึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ ใหทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรค
ตองอยูในที่ประชุมดวย
ขอ ๒๕ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงครบวาระ ใหมีการคัดเลือกกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม ภายใน ๙๐ วัน
ขอ ๒๖ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๙๗
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๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพตามขอ ๑๒
(๔) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคติดตอกัน ๓ ครั้ง โดยไมมีเหตุผลสมควร
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนน ๓ ใน ๔ ขององคประชุมใหออก
ขอ ๒๗ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) อยูในตําแหนงครบวาระ
(๒) หัวหนาพรรคลาออก
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลง ๒ ใน ๓
(๔) ถูกอภิปรายไมไววางใจทั้งคณะดวยคะแนนกึ่งหนึ่งขององคประชุมใหญพรรค
ขอ ๒๘ เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารวางลง ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แ ทน และจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน ๙๐ วัน
ขอ ๒๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียน
พรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการบริหารพรรคใหบรรลุตามวัตถุประสงค นโยบาย มติและแผนงานของพรรค
(๒) กํากับ ดูแลการบริหารงานของสาขาพรรค รวมทั้งการโยกยาย เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงาน
สาขาพรรค
(๓) พิจารณาตัวบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๔) พิจารณาตัวบุคคลหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ ทางการเมือง
(๕) แตงตั้งที่ปรึกษาและกรรมาธิการพรรคตามความจําเปน
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคตามความจําเปน
(๗) พิจารณาความดีความชอบแตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานตาง ๆ ทั้งหมดของพรรค
(๘) อํานาจหนาที่อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควรและไมขัดตอกฎหมายและกฎ
ระเบียบ ขอบังคับของพรรค
(๙) พิจารณาอนุมัติหรือรับรองความเปนสมาชิกพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๓๑ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
หัวหนาพรรค
(๑) เปนผูแทนของพรรคตามกฎหมาย และเปนผูรับผิดชอบสูงสุดในกิจการทั้งปวงของพรรค
(๒) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) เปนผูเรียกประชุมใหญและประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(๔) เปนผูลงนามในประกาศนโยบายของพรรค ขอบังคับพรรค ประกาศขอมติพรรคและ
คําสั่งของพรรค
(๕) มีอํานาจในการแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคทานใดทานหนึ่งเพื่อมาปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(๖) อื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการบริหารพรรคและกฎหมายบัญญัติ
รองหัวหนาพรรค ใหเปนผูทําการแทนหัวหนาพรรคเมื่อหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติ หนา ที่ได หรือเมื่อไดรับ มอบหมายจากหัวหนาพรรค และเป น ผูช วยของหั วหน าพรรคใน
การปฏิบัติงานที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
เลขาธิการพรรค
(๑) เปนผูประสานงานระหวางคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งกรรมการบริหารสาขาพรรค
และองคกรเสริมสรางพรรคในกิจการทั้งปวงของพรรค
(๒) เปนเลขานุการที่ประชุมใหญของพรรค
(๓) เปนผูดําเนินงานในกิจการขยายการจัดตั้ง และงานความคิดของพรรคใหเปนที่ศรัทธา
และเชื่อมั่นของประชาชน
(๔) มีอํานาจหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายหรือตามกฎหมายกําหนด
รองเลขาธิการพรรค เปนผูทําการแทนเลขาธิการพรรคเมื่อเลขาธิการพรรคไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิ บัติ หน าที่ ได หรื อเมื่อ ได รับ มอบหมายจากเลขาธิ การพรรคและเปน ผูช วยเลขาธิก ารพรรคใน
การปฏิบัติงานตามเลขาธิการพรรคมอบหมาย
เหรัญญิกพรรค
(๑) ควบคุมรายรับ รายจาย การเงิน การบัญชีของพรรค
(๒) ทําบัญชีทรัพยสิน หนี้สิน และงบดุลของพรรค
(๓) หนาที่อ่นื ตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคและกฎหมายกําหนด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

โฆษกพรรค
(๑) นํ าประกาศ คํ าสั่ ง มติ พรรค และเอกสารอื่ น ๆ ของพรรคตามที่ไ ดรั บมอบหมาย
จากกรรมการบริหารพรรคไปเผยแพรแกประชาชนและสมาชิก
(๒) ทําหนาที่ประชาสัมพันธของพรรค
(๓) รวบรวมขอมูล ขาวสารทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่เปนประโยชนในการดําเนินงานของพรรค
(๔) หนาที่อื่น ๆ ตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
กรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมืองกําหนด
หมวดที่ ๗
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๓๒ เพื่อสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขาใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ ตลอดจนรูสึกในสิทธิ หนาที่ของตนตามรัฐ ธรรมนูญ
พรรคชาติสามัคคีจึงไดกําหนดแนวทางและวิธีการใหความรูแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังนี้
(๑) จัดใหมีหลักสูตรอบรมการเมือง โดยแบงชั้นความรูไว ๓ ระดับ คือ ระดับผูบริหาร
หรือกรรมการบริหารพรรค ระดับผูบริหารสาขาพรรค และผูปฏิบัติงานของพรรคทั่วไป
(๒) การจัดสัมมนาทางการเมือง และเชิญผูทรงคุณวุฒิทางการเมืองเปนวิทยากรใหความรูแก
กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกผูปฏิบัติของพรรค
(๓) การออกเอกสารเผยแพรแจกจายขาวสารการเมือง สังคม และวัฒนธรรมแกบุคคลทั่วไป
(๔) เผยแพรแนวความคิด อุดมการณและนโยบายพรรคผานสื่อมวลชนตามสถานการณ
(๕) ใหสมาชิกและประชาชนเสนอความคิดเห็นทางการเมืองมายังพรรค เพื่อตรวจสอบ
ความคิดและความตองการทางการเมืองของประชาชนทั่วไปและสมาชิกพรรค
หมวดที่ ๘
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๓๓ ใหมีที่ปรึกษาพรรคขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวนไมเกิน ๑๕ คน ประกอบดวย ประธาน
ที่ปรึกษาพรรค รองประธานที่ปรึกษาพรรค เลขานุการที่ปรึกษาพรรค รองเลขานุการที่ปรึกษาพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

และกรรมการที่ปรึกษาอื่น ๆ ตําแหนงตาง ๆ ดังกลาวแตงตั้งขึ้นในที่ประชุมของคณะที่ปรึกษาพรรค
โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูประสานงาน
ขอ ๓๔ คณะที่ปรึกษาพรรคอยูในตําแหนงตามวาระเชนเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๕ คณะที่ปรึกษาพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) คณะที่ปรึกษาพรรคเสนอความคิดเห็นตอหัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
ไดทุกโอกาส
(๒) การจัดใหมีการประชุมเปนอํานาจของประธานที่ปรึกษาพรรค
(๓) คณะกรรมการที่ปรึกษาพรรคอาจไดรับเชิญเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหารพรรค
แตไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เวนแตไดรับการขอรองจากที่ประชุม
(๔) การประชุมของคณะที่ปรึกษาพรรคและการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ตองสอดคลองกับนโยบาย
และอุดมการณของพรรค
หมวดที่ ๙
องคกรปฏิบัติงานของพรรค
ขอ ๓๖ องคกรปฏิบัติงานของพรรค ประกอบดวย
(๑) คณะผูบริหารพรรค
(๒) คณะกรรมาธิการของพรรค
(๓) คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
(๔) สํานักงานใหญของพรรค
(๕) สํานักงานสาขาพรรค
ขอ ๓๗ คณะผูบริหารพรรคเปนองคกรหลักของพรรคในการดําเนินกิจการพรรค เพื่อใหพรรค
เขมแข็ง ทั้งการบริหารพรรคและการตั้งสาขาพรรค ทั้งนี้ ตองเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๘ หัวหนาพรรคแตงตั้งคณะผูบริหารพรรคจากกรรมการบริหารพรรคโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและอยูในตําแหนงเทากับวาระของกรรมการบริหารพรรค เวนแตลาออก
หรือถึงแกกรรม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๓๙ คณะผูบริหารพรรคมีจํานวนไมเกิน ๑๕ คน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) กรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ ไมเกิน ๗ คน
ขอ ๔๐ คณะผูบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เปนองคกรหลักที่ดําเนินกิจการของพรรคในนามของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมอบหมาย
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแลงานของพรรค ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ของพรรค ใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ตามมติคณะกรรมการบริหารพรรคหรือขอบังคับพรรคกําหนดไว
(๓) ออกระเบียบกําหนดแนวทางการบริหารงานของพรรค แกปญหาตาง ๆ ของพรรคและ
ประสานงานกับกลุมการเมือง องคกรการเมืองตาง ๆ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารพรรค
ขอ ๔๑ ใหมี คณะกรรมาธิการฝา ยตา ง ๆ ของพรรคตามความจําเปน และเหมาะสมกั บ
สถานการณ คณะกรรมาธิก ารแต งตั้ ง และกํ า หนดหน าที่ ค วามรับ ผิ ดชอบโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๒ คณะกรรมาธิการแตละคณะ ประกอบดวย ประธานคณะกรรมาธิการ รองประธาน
เลขานุการ รองเลขานุการ และกรรมการอื่น ๆ รวมแลวไมเกิน ๑๐ คน และอยูในวาระเทากับวาระ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๔๓ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ มีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาปญหาขอมูลที่เกี่ยวของเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) จัดทําเอกสารเผยแพรความรูขาวสารที่เปน ประโยชนแ กประชาชนในนามของพรรค
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) มีหนาที่อื่น ๆ ตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๔๔ ใหมีคณะกรรมการรัฐสภาที่แตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
อยูในตําแหนงและมีวาระเชนเดียวกับคณะกรรมาธิการพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีคณะกรรมการรัฐสภาของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทูของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคกอนเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา
(๒) ประสานงานดานกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐสภา ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) รวบรวมเอกสารตาง ๆ จากรัฐสภา เพื่อศึกษาและติดตามบทบาทของรัฐสภาใหทันกับ
สถานการณทางการเมือง
ขอ ๔๖ สํานัก งานใหญ ของพรรค ใหหัวหนาพรรคเปน ผู บังคั บบัญ ชาสูง สุด และเป น
ศูนยกลางของการบริหาร การปฏิบัติ การวางแผนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของพรรคทั้งหลาย
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานทั้งหลายของสาขาพรรค
ขอ ๔๗ เลขาธิการพรรคเปน ผูดูแ ลกิจการทั้งปวงของสํานักงานใหญ โดยมีผูอํานวยการ
สํานักงานใหญของพรรคเปนผูรับผิดชอบโดยตรง ผูอํานวยการสํานักงานใหญของพรรคไดรับการแตงตั้ง
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค อาจเปนกรรมการบริหารพรรคหรือเปนสมาชิกสามัญก็ได
ขอ ๔๘ การจัดหนวยงานในสํานักงานใหญ ใหเปนไปตามความเหมาะสมของงานและ
สถานการณ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๙ สํานักงานสาขาพรรค เปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่พรรคไดจัดตั้ง
สาขาพรรคขึ้น โดยอยูในความควบคุม กํากับ ดูแลของเลขานุการสาขาพรรค โดยมีหัวหนาสํานักงาน
สาขาพรรคซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๕๐ การจัดหนวยงานในสาขาพรรค ใหเปนไปตามความเหมาะสมกับสถานการณ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
หมวดที่ ๑๐
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๕๑ แผนและกํ า หนดเวลาในการจั ดตั้ ง สาขาพรรคในท อ งที่ใ ดหรื อเขตเลือ กตั้ ง ใด
ให ขึ้น อยูกั บดุ ล ยพิ นิจ ของคณะกรรมการบริห ารพรรคเป น ผู พิจ ารณาอนุ มัติ จั ดตั้ งสาขาพรรคตาม
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ความประสงคของสมาชิกสามัญในทองถิ่น หรือเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยมีสมาชิกตั้งแต ๒๐ คนขึ้นไป
ทั้งนี้ ในวาระแรกตองไมนอยกวาภาคละหนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๕๒ การดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในจังหวัดหรือเขตเลือกตั้งใดใหดําเนินการ ดังนี้
ใหสมาชิกพรรคผูมีอุดมการณเดียวกันกับพรรคจํานวนไมต่ํากวา ๑๕ คน ดําเนินการประชุม
จัดตั้งสาขาพรรค โดยใหยดึ ถือตามจังหวัดและเขตเลือกตั้งที่กฎหมายกําหนด จากนั้นใหแจงการจัดตั้ง
สาขาพรรคดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อที่จะไดตรวจสอบความถูกตองและพิจารณา
อนุมัติใ หเปน สาขาพรรคตอไป เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีม ติอนุมัติใหเปน สาขาพรรคแลว
ทางพรรคตองแจงเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่มีการอนุมัติสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
แตถาคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาแลวเห็นวา ยังไมมีความพรอมที่จะใหเปนสาขาพรรค
อาจอนุมัติใหเปนศูนยประสานงานพรรคกอนก็ได
ขอ ๕๓ คณะกรรมการสาขาพรรคเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ ซึ่งมีจํานวนไมเกิน ๑๕ คน
ประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค (ไมเกิน ๒ คน)
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการพรรค (ไมเกิน ๒ คน)
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ (ไมเกิน ๗ คน)
ขอ ๕๔ คณะกรรมการสาขาพรรคมีวาระอยูในตําแหนงได ๔ ป กรรมการที่พนจากตําแหนง
แลว มีสิทธิไดรบั เลือกตั้งเปนกรรมการอีกก็ได
ขอ ๕๕ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหมีการเลือกประธานเปนอันดับแรก
โดยตองมีผูรับรองไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรค และใหเลือกกรรมการ
ตําแหนงอื่น ๆ อีกตามลําดับตามขอ ๕๓ ไมเกิน ๑๔ คน โดยตองมีผูรับรองไมนอยกวา ๒ ใน ๓
เชนเดียวกับการเลือกตั้งประธานสาขาพรรค และผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรคดวย
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ขอ ๕๖ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการสาขาพรรคใหเปน ไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรคและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง และวางแผนโครงการเสนอกรรมการบริหารพรรค
(๒) เผยแพรนโยบายกิจกรรมของพรรคและจัดหาสมาชิกพรรค
(๓) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๔) อํานวยความสะดวกและชวยเหลือสมาชิกในเขตพื้นที่ของแตละสาขาพรรค
(๕) รับเรื่องราวรองทุกขของสมาชิกเพื่อดําเนิน การแกไข แลวรายงานใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคเปนกรณีไป
(๖) รับผิดชอบในการสรางสาขาพรรคใหเปนที่ศรัทธาของประชาชน และขยายจํานวนสมาชิก
ใหมากขึ้น
(๗) คัดเลือกสมาชิกที่เหมาะสมเขารับการเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัด
หรือเขตเลือกตั้งของสาขาพรรคเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
(๘) การโยกยายที่ทําการสํานักงานสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการสาขาพรรค
และรายงานใหสํานักงานใหญพรรคทราบภายหลังจากมีมติยายที่ทําการแลว เพื่อใหพรรคแจงเรื่องการยาย
ที่ทําการสํานักงานสาขาพรรคดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีมติ
ยายที่ทําการเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
(๙) หนาที่อื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด
ขอ ๕๗ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ประธานสาขาพรรคลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง
ขอ ๕๘ เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหพรรคสงตัวแทนดําเนิน
การประชุมเลือกตั้ง โดยใหคณะกรรมการที่รักษาการประชุมหรือเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสาขาพรรค
ชั่วคราว และใหประธานสาขาพรรคชั่วคราวมีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหมภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแตคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง
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ในระหวางดําเนินการตามวรรคแรกหรือภายใน ๔๕ วัน ยังไมสามารถจัดประชุมใหญสาขาพรรค
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมไดดวยสาเหตุใดก็ตาม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาลงมติยกเลิกสาขาพรรคนั้นเสีย หรือจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญสาขาพรรค เพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน แลวแจงผลการเลือกตั้งใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่มีการเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พน จากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๕๙ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๕๗
(๓) ลาออก
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ
ในกรณีที่ประธานกรรมการสาขาพรรคเสียชีวิต ใหรองประธานรักษาการแทนประธานสาขาพรรค
จนกวาจะครบวาระ หรือจะจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งประธานสาขาพรรคหรือกรรมการอื่น ๆ
ทดแทน
ขอ ๖๐ ใหประธานสาขาพรรคเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรค
ไมสามารถรวมประชุมใหญได จะมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใด
คนหนึ่งเขารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๖๑ ใหจัดประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันสิ้นปของปฏิทิน
หมวดที่ ๑๑
การประชุมใหญของพรรค
ขอ ๖๒ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
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(๑) คณะกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๖๐
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรีที่สังกัดพรรค
(๔) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญตามหลักเกณฑและวิธีการที่พรรคกําหนด
ขอ ๖๓ การประชุมใหญของพรรคจะตองมีผูเขารวมประชุมตามขอ ๖๒ มารวมประชุม
ไมนอยกวา ๕๐ คน จึงจะถือวาครบองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของผูเขารวมประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๖๔ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๖๕ การประชุมใหญวิสามัญอาจมีได เมื่อ
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรคจํานวน ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้น เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
(๒) มีสมาชิกพรรคไมนอยกวา ๕๐ คน รองขอ
หนังสือรองขอใหระบุชัดเจน โดยแจงวาประสงคใหมีการเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณา
เรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรับรองขอใหเรียกประชุม ใหญวิสามัญตาม (๑) และ (๒) ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
ขอ ๖๖ ญัตติของผูที่รองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรค พรอมกับ
ลงลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๗ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมไมวา
กรณีใด ๆ ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดไปทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขาธิการไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๖๘ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๖๙ ในการประชุมใหญตองแจงใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน โดยระบุ
วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
หมวดที่ ๑๒
การประชุมใหญของสาขาพรรค
ขอ ๗๐ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรคจะตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวา
๑๕ คน จึงจะถือวาครบองคประชุม
ขอ ๗๑ ที่ประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรค
(๒) สมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ
ขอ ๗๒ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง สวนการประชุม วิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม หรือเมื่อ
กรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น หรือ
สมาชิกไมนอยกวา ๑๕ คน เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมใหญ
วิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุชัดเจน โดยแจงวาประสงคใหมีการเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณา
เรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุมใหญภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
คณะกรรมการสาขาพรรคเปน ผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบีย บวาระการประชุ ม
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ใหเปน ไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม และแจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๗ วัน
ญัตติของผูที่รองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรค พรอมกับ
ลงลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๗๓ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขานุการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๗๔ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
หมวดที่ ๑๓
การประชุมคณะกรรมการตาง ๆ
สวนที่ ๑
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๕ ให มีก ารประชุ มคณะกรรมการบริ หารพรรคอยา งนอ ย ๓ เดื อนต อครั้ง และ
หัวหนาพรรคเปน ผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือ เรียกประชุมเปน พิเ ศษอีกก็ไดตาม
ความจําเปนหรือตามคําขอจากคณะกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของคณะกรรมการ
บริหารพรรค ในการขอใหมีการประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรคเปนประธาน
ในที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึง่

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ทําหนาที่แทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๗๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอย ๓ เดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปน ผูกําหนดวัน เวลาประชุม หรือเรียกประชุม เปน พิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือ
ตามคําขอจากคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของคณะกรรมการสาขาพรรค
ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหประธานสาขาพรรคเปนประธาน
ในที่ประชุม ถาประธานสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๓
การประชุมคณะกรรมการ
หรือกรรมการอื่น ๆ ของพรรค
ขอ ๗๗ การประชุ ม คณะกรรมการหรื อ กรรมาธิ ก าร ให ดํ า เนิ น การตามความจํ า เป น
และเหมาะสมการประชุมคณะกรรมการหรือกรรมาธิการจะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดในคณะนั้น ๆ จึงจะเปนองคประชุม และมติที่ประชุม
ใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
หมวดที่ ๑๔
การคัดเลือกสมาชิกเพื่อสงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๗๘ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคประจําจังหวัดเปนผูคัดเลือกบุคคลเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตเลือกตั้ง โดยใหสมาชิกในแตละเขตในจังหวัดมีสวนรวมคัดเลือก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
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ตามระเบียบวาดวยการคัดเลือกผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง แลวสงรายชื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณา
ขอ ๗๙ คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูคัดเลือกบุคคลเขารับสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ (PARTY LIST) ตามกฎหมายพรรคการเมืองบัญญัติ
ขอ ๘๐ ในกรณีที่จังหวัดใดยังไมไดจัดตั้งสาขาพรรค ใหสมาชิกสามัญของพรรคที่ประสงค
จะสมัครรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตของจังหวัดนั้น ใหแจงความจํานงไปยังคณะกรรมการ
บริหารพรรคเพื่อพิจารณา
หมวดที่ ๑๕
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๑ พรรคและสาขาพรรคมีรายไดจาก
(๑) รายไดจากคาบํารุงของสมาชิก
(๒) รายไดจากการบริจาคโดยไมขัดตอกฎหมาย
(๓) รายไดหรือรายรับจากกิจการอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย
(๔) รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ
ใหหัวหนาพรรคจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ปที่รับการบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ในกรณีที่รับ
การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได ใหคิดมูลคาโดยคํานวณ
ตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติใ นทองที่นั้นหรือคาของสิทธินั้นกอนจึงบัน ทึกลงในบัญชี
และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
ใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
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หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกซึ่งไดรับการบริจาค
ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรค ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับการบริจาค
บรรดาเงิน ที่พรรคไดรับการบริจาคมาใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไวกับ
ธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ใหหัวหนาพรรค
แจ งหมายเลขบั ญชี เงิ น ฝากและจํา นวนเงิน ที่เ ป ดบั ญชี ของทุ กบั ญ ชี พรอ มส งสํ า เนาบั ญชี เงิ น ฝาก
ที่ธนาคารพาณิชยรับรองใหแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดเปดบัญชีของ
ทุกบัญชี
ขอ ๘๒ รายจายของพรรคมี ดังนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๘๓ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจ ายซึ่ง แยกออกเป นประเภทเงิน เดื อน คาจา ง ค าตอบแทนใชสอย
คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ และอื่น ๆ
ขอ ๘๔ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรค ใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๘๕ การรับและการจายเงินของพรรค ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนดไว แตจะตองไมขัดหรือแยงตอขอบังคับพรรคหรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย และรายรับซึ่งไดจาก
เงินสนับสนุนจากรัฐตามขอ ๘๑ วรรคหนึ่ง (๔) จะตองนําเงินจํานวนดังกลาวไมนอยกวากึ่งหนึ่งไปใชจา ย
ในการบริหารพรรคและสาขาพรรค การหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้ง การใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๘๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรครับผิดชอบการบริหารการเงิน และการบัญชีพรรค
และสาขาพรรคใหถูกตองตามความเปนจริง โดยใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญโดยมีหัวหนาพรรค และสํานักงานสาขาพรรคโดยประธานสาขาพรรค
จัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค ประกอบดวย
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(๑.๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจาย หรือรายจาย
(๑.๒) บัญชีรายรับจากการบริจาค
(๑.๓) บัญชีแยกประเภท
(๑.๔) บัญชีแสดงทรัพยสินหรือหนี้สิน
ใหประธานสาขาพรรคสงสําเนาบัญชีรายรับจากการบริจาคไปใหสํานักงานใหญภายหลังจาก
ลงรายการแลวเสร็จโดยพลัน แตทั้งนี้ ตองไมเกินภายใน ๕ วัน
(๒) การจัดทําบัญชีตาม (๑) ใหจัดทําเปนงบการเงิน เปน ประจําทุกรอบ ๖ เดือน โดย
งบการเงินตองประกอบดวย งบดุล งบรายได และคาใชจาย และใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงิน
ดังกลาว พรอมรับรองความถูกตอง แลวสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินงานตอไป
(๓) พรรคตองจัดทํางบการเงินซึ่งรวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคดวยในทุกรอบปปฏิทิน
โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว และตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ
ภายในเดือนเมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลว ใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญญิกพรรค และใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน
๓๐ วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตาม (๑)
(๔) ในสวนที่พรรคไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายของพรรค
ในสวนนี้ทุกรอบปปฏิทิน ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไป
หมวดที่ ๑๖
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๘๗ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวา ๒๐ คน รวมกันลงลายมือชื่อ
ขอ ๘๘ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๘๗ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหคณะกรรมการวินัย
ของพรรคทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวามีมูลหรือไม ใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรคเพื่อพิจารณา
ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา ตลอดจน
แสดงหลักฐานฝายตนภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
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ขอ ๘๙ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) วากลาวตักเตือนสมาชิกผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกผูถูกกลาวหา
(๕) ลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออกจากทะเบียน
คําสั่งตามขอ (๕) ถาไมใ ชกรณีสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหหัวหนาพรรค
เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
หมวดที่ ๑๗
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๙๐ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็ตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
ขอ ๙๑ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ตอไปนี้
(๑) ยื่นญัตติเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกที่มาประชุม
ขอ ๙๒ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความขอบังคับพรรคโดยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด
หมวดที่ ๑๘
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๓ การยุบเลิกพรรค ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญของพรรค โดยที่ประชุมมีมติ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ใหยุบเลิกพรรค สวนการยุบเลิกสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ใหเลิกสาขาพรรค
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ขอ ๙๔ ในกรณีที่พรรคชาติสามัคคีตองยุบเลิกพรรค ใหทรัพยสินของพรรคตกเปนของ
สภากาชาดไทย หรือมูลนิธิอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชาติสามัคคี
คณะกรรมการบริหารพรรคชาติสามัคคี จํานวนทั้งสิ้น ๙ คน คือ
๑. นายนพดล ไชยฤทธิเดช
หัวหนาพรรค
๒. นางอินทิรา เสมเพียร
รองหัวหนาพรรค
รองหัวหนาพรรค
๓. นายคําสี แกวธานี
๔. นายยงยุทธ อุตทาพงษ
เลขาธิการพรรค
๕. นายประวิทย กิลี
รองเลขาธิการพรรค
๖. นางสาวกิตติมา อะนันต
เหรัญญิกพรรค
๗. นายสมาน วิชัยโย
โฆษกพรรค
๘. นางสกาวเดือน กิลี
กรรมการบริหารพรรค
๙. นางสาวลักขณา แกวธานี
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

