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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคสหธรรม
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคสหธรรม
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๕/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคสหธรรม ดังนี้
นโยบายพรรคสหธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๐
พรรคสหธรรม จะยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษั ตริ ย ทรงเป น พระประมุ ข บริห ารราชการแผน ดิน ยึด โดยหลัก ธรรมาภิ บาล และใช
หลักธรรม ของทุกศาสนา เพื่อแกปญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งไดแยกรายละเอียดในการ
กําหนดนโยบายของพรรคไว ๑๕ ดาน ดังนี้
๑. ดานการเมืองการปกครองและบริหารราชการแผนดิน
(๑) จัดระบบและปฏิรูปการเมืองการปกครองใหเปน ประชาธิปไตยที่สมบูรณแ บบอยูบน
พื้นฐานความตองการและการมีสวนรวม ของประชาชนและสอดรับกับประเพณีวัฒนธรรมแหงความ
เปนไทย
(๒) ปลูกฝงจิตสํานึก รูรักสามัคคีของคนในชาติ โดยนอมนําแนวพระราชดํารัสแหงองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง คุณธรรมแหงความสามัคคี ๔ ประการ เปนหลักปฏิบัติอยางเต็มกําลัง
(๓) ปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบ และกฎหมาย ในแตละหนวยงานซึ่งจะตองไมขัดแยงกัน
ในทางปฏิบัติ ตลอดทั้งการลดขั้นตอนเพื่อใหงานบริการประชาชนเปนไปไดอยางรวดเร็ว
(๔) วางมาตรการให หนวยงานราชการ บริห ารงานบุ คลากร โดยวิธี การประชาธิปไตย
เพื่อ สร างความเปน ธรรมในระบบการประเมิน ผล การเข าสูตํ าแหน ง การบํ าเหน็จ รางวัล ความดี
ความชอบ ทั้งนี้จะกอใหเกิดขวัญและกําลังใจใหขาราชการไดทุมเทและอุทิศ เวลาใหกับการปฏิบัติ
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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(๕) ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผน ดิน เนน การปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอยางจริงจัง
(๖) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจการเพื่อการเผยแพร แลกเปลี่ยน เรียนรู ดานการเมือง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แกประชาชนอยางตอเนื่อง
(๗) ดําเนินนโยบายการกระจายอํานาจ การปกครอง จากสวนกลางสูภูมิภาคและทองถิ่น
อยางมีระบบ ทั้งดานการมอบอํานาจการบริหาร การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และการเลือกตั้ง
ผูวาราชการจังหวัดจากประชาชนโดยตรง
(๘) จัดเวทีประชาคมระดมความคิด จากบุคลากรทุกภาคสวน ปราชญชาวบาน ผูนําทองถิ่น
นักการศาสนา ขาราชการที่เกษียณอายุและองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อกําหนดกฎระเบียบ แผนงาน
โครงการตาง ๆ ในการบริหารการพัฒนาทองถิ่น
(๙) ปกป อ งคุ ม ครองและเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย แ ละพระบรมวงศานุ ว งศ
ทุกพระองคอยางเขมแข็ง
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ใหสอดคลองผสมผสานไปในทิศทางเดียวกัน และปรับแผนใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ
(๒) มุงเนนการดําเนินระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ โดยใชหลักธรรม
ปลูกฝงทัศนคติ ใหเกิดความพอเพียงทางใจเปนเปาหมายสูงสุด
(๓) ใหการสนับสนุน การกําหนดมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพื่อการสงออกที่มีคุณภาพ
(๔) สงเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาการผลิต โดยใชทรั พยากรอยางประหยั ด
แตเกิดประโยชนสูงสุด
(๕) พั ฒ นาระบบการบริ ห ารองค ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให เ ข ม แข็ ง โดยสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม
ใหประชาชน ถือหุนอยางกวางขวาง
(๖) กระจายความเจริญและสนับสนุน การสรางงานสูช นบท เพื่อผอนคลายความแออั ด
ในเมืองหลวง โดยการจัดโซนเขตอุตสาหกรรมพิเศษ การสงชิ้นงานใหประชาชนทําถึงบาน การสราง
เครือขายตลาดสินคาชุมชนอยางเปนระบบ (One product one network หรือ OPON)
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(๗) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ใหมีประสิทธิภาพและเปนธรรม ปองกันการ
หลบเลี่ยงภาษี โดยวางมาตรการใหผูซื้อสินคาตองมีใบกํากับภาษีทุกครั้งเพื่อแสดงตอพนักงานเจาหนาที่
เพื่อขอตรวจสอบ หากไมสามารถนํามาแสดงได อาจมีโทษฐานมีสินคาหลบเลี่ยงภาษีไวในครอบครอง
(๘) ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของประชาชนในระดับ “อยูดีมีสุข
ทุกครัวเรือน” ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๙) ใหมีคณะทํางานดานการเงิน การคลัง ซึ่งประกอบดวยบุคลากรดานองคกรการเงิน
ทุกภาคส วน เพื่อความเปน เอกภาพในการประเมิน ทิศ ทางและเสนอแนะการแกไ ขปญหาการเงิ น
การคลังของประเทศ
(๑๐) รวมมือกับตางประเทศดานเศรษฐกิจและการลงทุนโดยยึดหลักเสียเปรียบนอยที่สุด
(๑๑) สนับสนุน กิจการสหกรณและองคกรการเงินชุม ชนใหมีความเขม แข็งและแขงขัน ได
โดยจัดตั้งกระทรวงสหกรณและองคกรการเงินชุมชนเปนเอกเทศ เพื่อดูแล แนะนํา เชื่อมโยงกิจการ
และแลกเปลี่ยนสินคาใหเกื้อกูลดวยกันโดยปลูกจิตสํานึกความเปนไทยในการแขงขันกับสินคาตางชาติ
๓. นโยบายดานสังคมและประเพณีวัฒนธรรม
(๑) จัดสรรงบประมาณ สนับสนุน โครงการด านศาสนา ศึกษาและฝกการปฏิบัติธรรม
ของทุกศาสนา ตามหลักการวิถีธรรมนําชีวิต เสริม สรางเศรษฐกิจแบบพอเพียงอยางเต็ม กําลังและ
ใหถือเปนโครงการเนนหนักอันดับหนึ่ง
(๒) สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของประชาชนใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จั ด ที่ อ ยู อ าศั ย แก ผู มี ร ายได น อ ยอย า งเร ง ด ว น ตลอดทั้ ง การส ง เสริ ม และคุ ม ครองสิ ท ธิ เ ด็ ก สตรี
และผูดอยโอกาสทางสังคม
(๓) สํารวจ ตรวจสอบ เด็กกําพรา คนชรา และผูพิการ ที่ขาดการดูแลเพื่อใหการสงเคราะห
เพื่อใหหลุดพนจากความทุกขยากเดือดรอน จนอยูในระดับอยูดีมีสุข
(๔) จัดใหมีสื่อทองถิ่น เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางทั่วถึง
(๕) สนับสนุนโครงการ กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารและภารกิจขององคกรอิสระตาง ๆ
เพื่อประชาชนจะไดเขาใจ เขาถึงในการขอความชวยเหลือจากองคกรนั้น ๆ อยางกวางขวาง
(๖) ปองกันและแกไขเหตุแหงความไมเปน ธรรมในสังคมทุกระดับ โดยหนวยงาน หรือ
องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งจะต อ งถื อ เป น ภารกิ จ สํ า คั ญ ที่ จ ะต อ งติ ด ตามแก ไ ขอย า งเกาะติ ด และต อ เนื่ อ ง
จนบรรลุผลสําเร็จ
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(๗) ปลูกฝงจิตสํานึกและอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
แกประชาชนอยางทั่วถึงเพื่อพัฒนาการเมืองสูความเปนธรรมาภิบาล
(๘) สงเสริม ใหศาสนาทุกศาสนาดําเนินการเผยแพรอบรมสั่งสอนศาสนิกชน ใหถูกตอง
ตามหลักการแกนแทของแตละศาสนาอยางแทจริงเพื่อใหศาสนาเปนที่เลื่อมใสของประชาชน
(๙) ปลูกฝงทัศนคติคานิยม “สํานึกไทย” เพื่อสกัดกั้นอารยธรรมตางชาติเขาครอบงํา
(๑๐) ปอ งกัน และปราบปรามการเสพย การค า ยาเสพติด ทุ ก ชนิ ด อย า งแข็ ง ขัน จริ ง จั ง
เพื่อเปาหมายประเทศไทยปลอดยาเสพติด
๔. นโยบายดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม
(๑) สงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริ ในครอบครัวเกษตรกรขนาดเล็ก
เพื่อใหเกิดความพอเพียงแกการครองชีพในระดับอยูดีมีสุข
(๒) สงเสริมการเกษตรครบวงจร สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรเพื่อจําหนายและการแปรรูป
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มตลอดจนการเชื่อมโยงการตลาดอยางเปนระบบ
(๓) สรางเอกลักษณใ หประเทศไทย เปนประเทศเกษตรปลอดสารพิษโดยวางมาตรการ
หามนําเขาเคมีเกษตรประเภทมีพิษอันตรายทุกชนิด สงเสริมการใชสารสกัดธรรมชาติในการปองกัน
กําจัด ศัตรูพืชทดแทนยาเคมีและใชปุยอินทรียชีวภาพเปนหลัก
(๔) ประกัน ความเสียหายดานผลผลิตการเกษตร สําหรับเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยน จากการ
ทําการเกษตรโดยใชสารเคมี มาเปนการเกษตรอินทรียหรือการเกษตรปลอดสารพิษ ในระยะเริ่มตน
ของการปรับเปลี่ยน เนื่องจากโรคแมลงศัตรูพืชอาจดื้อตอสารสกัดธรรมชาติ จนกวาจะเขาสูสภาวะสมดุล
(๕) สนับสนุน งบประมาณเพื่อการทําปุยอินทรียชีวภาพจากเศษขยะขององคกรปกครอง
สวนทอ งถิ่น แทนการเผาทําลายหรือฝ งกลบ อัน จะสงผลใหเ กิดการจางงาน สภาพแวดล อมดีขึ้ น
ดินอุดมสมบูรณดวยอินทรียวัตถุ
(๖) สงเสริมการปลูกพืช น้ํามัน เพื่อเปน แหลงพลังงานทดแทนของประเทศในทุกพื้น ที่
ที่มีศักยภาพ เชน ใหทุนสงเคราะหการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่นาแบบยกรอง เปนตน
(๗) จัดวางระบบสงเสริมการเกษตรใหเปนสัดสวน ตามศักยภาพความเหมาะสม ทั้งสภาพ
พื้นที่และตัวเกษตรกร เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางทั่วถึง
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(๘) สนั บ สนุ น ให กิ จ การสหกรณ มี ค วามเข ม แข็ง เพื่ อ ดํา เนิ น ธุ ร กิจ แข ง ขั น กับ ต า งชาติ
โดยปลูกฝงคานิยมใหสมาชิกใชสินคาไทยภายใตระบบสหกรณ และใหซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคากัน
ระหวางสหกรณดวยกันเพื่อเปนการกระจายและรักษาระดับราคาสินคา
(๙) จัดระบบชลประทานเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึง พื้นที่ในเขตชลประทานใด ปลอยให
วางเปลาไมใชประโยชน หากเปนพื้นที่เอกชนใหเวนคืนแลว จัดรูปที่ดินแบงสรรใหเกษตรกรผูยากจน
ใชประโยชน
(๑๐) สนับสนุนการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตรในดานการเพิ่มผลผลิต และลดตนทุน
แตตองไมเกิดผลเสียตอสุขอนามัยของผูบริโภค
(๑๑) สงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําที่มีมูลคาสูง ตามศักยภาพและความเหมาะสม อยูบนพื้นฐาน
ของการไมทําลายสิ่งแวดลอม
(๑๒) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติใหใสสะอาดปราศจากมลพิษ
(๑๓) หยุด ยั้ง การโคน ไม ทํา ลายป า ทั้ งป าบก ปา ชายเลน พร อมทั้ง การฟ น ฟู ใ ห มีส ภาพ
อุดมสมบูรณใหเปนแหลงพักพิง อาศัย และเพาะพันธุของสัตวบก สัตวน้ํา ตลอดไป
(๑๔) จะแกไขปญหาเรื่องที่ดินทํากิน ทั้งดานการจัดสรรและการใหเอกสารสิทธิอยางทั่วถึง
(๑๕) สนับสนุนใหกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไดดําเนินกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงค
และเจตนารมณของพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟู ฯ
๕. นโยบายดานอุตสาหกรรม
(๑) สนับสนุนและใหการคุมครองผลผลิตที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
(๒) ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกหมูเหลา ใชผลิตภัณฑที่ผลิตโดยคนไทย
(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐและผูที่มีขีดความสามารถดานตาง ๆ ไดมี
สวนรวมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและผลผลิตดานอุตสาหกรรม
(๔) สงเสริม อุตสาหกรรมการสงออกขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนอุตสาหกรรม
ภายในครัวเรือนของชุมชนใหเปนรูปธรรม และเนนการสงชิ้นงานไปทําที่บาน
(๕) เร ง รั ด การสร า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและความจํ า เป น ขั้ น พื้ น ฐาน ตลอดจน
สาธารณูปโภคใหพอเพียง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
และการรวมลงทุนกับตางประเทศ
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(๖) สนับสนุน ใหสถาบัน การศึกษาต าง ๆ ตลอดจนอาจารยแ ละนักศึกษาไดมีสวนรว ม
ในการคน ควาพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตอุตสาหกรรม
ของประเทศ
(๗) ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวด เพื่อรักษาไวซึ่งสภาพ
สิ่งแวดลอมและธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล
(๘) ใหการสนับสนุน และคุม ครองอยางเต็มรูปแบบกับโรงงานอุตสาหกรรมของคนไทย
ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ เพื่อที่จะเปนหลักของระบบอุตสาหกรรมของชาติ
ในเชิงการผลิตเพื่อการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
(๙) ใหการสนับสนุน ในการลงทุน รวมกัน กับบริษัทตางชาติ และโรงงานอุตสาหกรรม
ทุกชนิดในรูปแบบของการถายทอดเทคโนโลยีที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย
(๑๐) ออกมาตรการใหหนวยงานของรัฐ ทุกหนวยงานมีสวนรวมในการเปน เจาของโดยเปน
ผูถือหุนกับบริษัท และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญของชาติ เพื่อเปดโอกาสสนับสนุนใหผลผลิต
ของอุตสาหกรรมดังกลาวไดมีสวนในการนํากลับมาขายใหกับหนวยงานของรัฐและประชาชนไทย
รวมถึงการพัฒนาและวิจัยรวมกันตอไป
(๑๑) สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรอยางเต็มรูปแบบและตอเนื่อง
๖. นโยบายดานการศึกษา
(๑) สงเสริมการเรียนรูควบคูคุณธรรมโดยเนนการฝกปฏิบัติธรรมในโรงเรียน
(๒) มุงเนนการเรียน การสอน ดานการฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะเพื่อนําไปใชประโยชนในการ
ประกอบอาชีพ เชน การเรียนภาษาตางประเทศ ใหรวมคาบวิชาไปเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๓๐ วัน
ติดตอกัน โดยเนนการฝกพูดเปนหลัก เปนตน
(๓) สงเสริมการศึกษาฟรีถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รัฐสนับสนุนอุปกรณการเรียน
การสอน ใหแกสถานศึกษาอยางเพียงพอ มีมาตรการหามสถานศึกษาเรียกรับบริจาคอุปกรณการศึกษา
จากผูปกครองนักเรียน โดยเด็ดขาด
(๔) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนรักการเรียนและการศึกษาหาความรูตลอดเวลา
(๕) ออกมาตรการจูงใจใหครู อาจารย มีการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ
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(๖) สนับสนุนการทํากิจกรรมรวมกันของสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาเกิดความรู
รักสามัคคี เพื่อแกปญหาความขัดแยง ทะเลาะวิวาท
(๗) สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนปอนตลาดแรงงานใหเพียงพอ
๗. นโยบายการปองกันประเทศและความมั่นคง
(๑) ใหกองทัพมีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น โดยรวมมือเสริมสรางความมั่น คงของชาติ
ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชน ใชบุคลากรและเครื่องจักรกลของกองทัพ
ไปชวยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแทนการจางเหมา ใชยานพาหนะชวยกระจายสินคาใหเกษตรกร เปนตน
(๒) กองทัพจะหลีกเลี่ยงการปะทะกันดวยกําลัง จะเนน หนักดานการเจรจาทําความเขาใจ
มากกวาการเอาชนะกันดวยสงคราม
(๓) กองกําลังภายในประเทศทุกประเภท หมูเหลา ตํารวจ ทหาร อาสาสมัครจะปฏิบัติงาน
รักษาความสงบรวมกันได โดยไมมีขอขัดแยงทางกฎหมายซึ่งจะไดรับการแกไขใหสอดคลอง
(๔) การสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ ทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือน จะตอง
เขมงวด กลั่น กรอง ใหไดคนดีมีคุณธรรม และเมื่อไดรับการบรรจุเขาสูตําแหนงแลวจะตองไดรับ
การอบรมเติมเต็มเปนเนืองนิตย
(๕) ลดอัตราตําแหนงทหาร ตํารวจ ในระดับสูง เพื่อจัดสรรงบประมาณไปเพิ่มในตําแหนง
ระดับลาง
(๖) ลดการจัด ซื้ ออาวุธ ยุ ทโธปกรณ เพื่ อ จัด สรรงบประมาณไปแก ปญ หาความยากจน
ของประชาชนใหมากขึ้น
(๗) เพิ่มสวัสดิการ แกทหาร ตํารวจ ในระดับลางใหเพียงพอ
๘. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) ดําเนิน นโยบายอยา งเปน อิส ระโดยยึด หลั กการของผลประโยชน และความมั่ น คง
ของชาติเปนสําคัญ
(๒) กระชั บความสัม พัน ธอั น ดีกั บตางประเทศทุ ก ๆ ประเทศโดยไมเลื อกการปกครอง
ในลัทธิที่แตกตางกัน และใหความสําคัญในดานการทูตอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) รวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
(๔) ทบทวนและปรับปรุงสนธิสัญญาตาง ๆ ที่ประเทศไทยเสียเปรียบใหดีขึ้นอยางสมบูรณแบบ
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(๕) สนับสนุนการสงเสริม ใหสถานทูตไทยที่ประจําอยูในประเทศตาง ๆ เปน องคกรของ
ประเทศที่จะตองขยายงานดานการเผยแพรวัฒนธรรมไทย การทองเที่ยว การคาขาย การสงออก
และการจัดหางาน อยางมีประสิทธิภาพ
(๖) รับความช วยเหลื อจากต างประเทศใหน อยที่ สุด โดยปราศจากเงื่ อนไขที่ จะทํา ลาย
ประโยชนและความมั่นคง ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในทั้งปวงของชาติ
(๗) เน น เพิ่ ม นโยบายทางการทู ต ที่ ป ระจํ า อยู ใ นต า งประเทศให ร ายงานและเก็ บ ข อ มู ล
ที่ เ ป น ประโยชน ใ นทางการเมื อ ง การค า ขาย ตลาดแรงงาน สั ง คมและวั ฒ นธรรมให ม ากที่ สุ ด
เพื่อนํามาวิเคราะหในการดําเนินการตาง ๆ และเพื่อความมั่นคงของประเทศในดานการปฏิบัติการทางการทูต
(๘) กําชับใหสถานทูตที่ประจําอยูในตางประเทศดูแลชวยเหลือคุมครอง และบริการคนไทย
ที่ไปอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจอยูในประเทศนั้น ๆ อยางเปนรูปแบบ
(๙) สนั บ สนุ น ให มี ก ารแลกเปลี่ย นนั ก ศึ ก ษา ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมผ า นสถานทู ต ไทย
หรือสถาบันศูนยศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในตางประเทศ
(๑๐) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการทหาร ผานผูชวยทูตฝายทหารเพื่อความ
มั่นคงของประเทศ
(๑๑) สนับสนุน ใหมีการตั้งองคกรระหวางประเทศ เพื่อประสานกับตํารวจสากลในกรณี
ผูกอการรายขามชาติ และการติดตามจับกุมผูตองหาที่หลบหนีเขามาแฝงตัวภายในประเทศ หรือการ
หลบหนีออกนอกประเทศ
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๑) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเนน ใหอาจารยจาก
สถาบันการศึกษาจากสวนงานราชการตาง ๆ ตลอดจนนักวิชาการจากภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการ
พัฒนา เพื่อประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การบริหาร และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และการสงออก
(๒) สนับสนุน ใหมีการแลกเปลี่ ยนเทคโนโลยี กับนานาประเทศ เพื่อพั ฒนาเทคโนโลยี
เพื่อกอใหเกิดความคิดริเริ่มและเพื่อใหเทคโนโลยีเหลานั้นมีคุณภาพและพอเพียงที่จะพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตอไป
(๓) ใหนําเทคโนโลยีของการใชพลังงานจากธรรมชาติตาง ๆ ที่มีอยูแ ลวมาประยุกตใ ช
ในเชิงอุตสาหกรรมการเกษตรและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพเพื่อประโยชนโดยรวมของประชาชน
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(๔) สนั บ สนุ น ใหห น ว ยงานเอกชนสามารถนํ า เทคโนโลยี ต า ง ๆ ที่ คิ ด ค น โดยคนไทย
มาประยุกตเพื่อผลิตออกจําหนายสูตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๕) สนับสนุนใหมีการลงทุนวิจัยและพัฒนารวมกันกับตางประเทศ เพื่อนําเทคโนโลยีใหม
มาประยุกตใชกับอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ
๑๐. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) แกไขปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ และคําสั่งที่ไมเปนธรรมที่เกี่ยวกับแรงงาน และสาขา
อาชีพตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๒) ขยายการวาจางงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมากขึ้นและใหมีองคกรของรัฐมาดําเนินการ
ควบคุมและดูแลการวาจางอยางใกลชิด เพื่อขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไมเปนธรรมใหหมดสิ้นไป
(๓) เพิ่มความมั่นคงในการทํางานและหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงาน ทั้งที่ทํางาน
ในประเทศและตางประเทศ โดยมีองคกรของระบบการประกันสังคมมาเปนผูรองรับในกรณีตกงาน
เจ็บปวย ลาคลอด และอื่น ๆ
(๔) สง เสริม และสนับ สนุ น การจัด ตั้ง สหภาพแรงงาน กลุม สมาคม และชมรมตา ง ๆ
ที่เปนประโยชนตอสังคมและความมั่นคงของชาติ
(๕) สนับสนุนและสงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ การคุมครองแรงงาน และมาตรการความ
ปลอดภัยในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคี ใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
(๖) สงเสริม และสนับสนุนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานแกประชาชน เกษตรกร
ตลอดจนปกปองสิทธิและผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๗) จัดตั้งศูนยสารนิเทศและสวัสดิการใหเปนศูนยขอมูลในการจัดหางานโดยรัฐบาลและการ
จัดทําทะเบียนผูใ ชแรงงาน การจัดเก็บภาษีใหถูกตอง การเดิน ทางไปทํางานในตางประเทศ การให
สวัสดิการแรงงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหการบริการแกผูใชแรงงาน
(๘) สงเสริม และปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหมีกองทุน บํานาญแหงชาติสําหรับผูที่ใชแรงงาน
ทุกสาขาอาชีพเพื่อเปนหลักและประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตภายหลังจากการเกษียณอายุ
(๙) สง เสริม และปรั บ ปรุ ง กฎหมาย เพื่อ ให มีก องทุน เพื่ อสวั ส ดิก ารแรงงานและสั ง คม
แหงชาติ และเปนประโยชนแกผูใชแรงงานสูงสุด
(๑๐) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อใหมีกองทุนการประกันสุขภาพแหงชาติ ทั้งผูใช
แรงงานครอบครัว ผูวาจางรวมจนกระทั่งคนพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม
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(๑๑) จั ด ให มี ก องทุ น หรื อ แหล ง เงิ น กู ด อกเบี้ ย ต่ํ า สํ า หรั บ แรงงานที่ จ ะไปทํ า งาน
ในตางประเทศอยางเพียงพอและทั่วถึง โดยใชมาตรการหักคืนเงินกูยืม ณ ที่จายเปนรายเดือน
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคม
(๑) ปรับ ปรุ งแกไขกฎหมาย เพื่อ สงเสริ ม ใหหญิ งและชายมีสิ ทธิ เทา เที ยมกัน และขจั ด
การเลือกปฏิบัติตอสตรี เพื่อ ใหสตรีมีสิทธิและเสรีภาพโดยสมบูรณ ในการพัฒนาประเทศทั้งดาน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
(๒) จัดหางานที่เ หมาะสมและสงวนลิขสิ ทธิ์ของงานบางประเภทสําหรับสตรี เพื่อเป ด
โอกาสใหสตรีมีโอกาสหางานทําไดมากขึ้น
(๓) คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคมใหมีความเปนอยูในสังคม
อยางเปนธรรมและมีอาชีพที่เหมาะสม
(๔) ใหการคุม ครองการใชแ รงงานเด็กอยางเขมงวดโดยการใชแรงงาน จะตองไดรับการ
ยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองใหอยูในความดูแลของหนวยงานของรัฐ และไมใชแรงงานเด็ก
ไปในทางที่ผิดและเกินกวาเวลาที่กฎหมายระบุไว
(๕) ออกกฎหมายลงโทษ บิดามารดา หรือผูปกครองที่ทําทารุณกรรมและไมเอาใจใส
ในการเลี้ยงดูบุตรหรือเด็กที่อยูในอุปการะ
(๖) ใหการสนับสนุน บิดามารดา หรือผูปกครองในการชวยเหลือทางดานการเงินในกรณี
ที่มีภาระเรื่องบุตรอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในกรณีที่บิดามารดา หรือผูปกครองที่มีรายไดต่ํากวา
เกณฑม าตรฐานรัฐบาลจะต องสนับสนุน ให เด็กไทยทุกคนมีความเปน อยูที่ดีและมีโอกาสเขาเรีย น
ในโรงเรียน โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด
(๗) สนับสนุน ใหมีองคกรของรัฐ เพื่อที่จะดูแ ลเด็กอนาถาที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้ง ใหมี
โอกาสไดอยูในสภาพที่ดีที่ทางรัฐบาลจะสามารถจัดสรรหามาไดอยางเต็มความสามารถ
(๘) สนับสนุน ใหมีองคกรของรัฐ เพื่อที่จะดูแ ลและใหความอนุเคราะหแกผูดอยโอกาส
ในสังคม เชน ผูที่ทุพพลภาพ ผูที่เกิดมาไมสมประกอบและไมสมประกอบอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุใหมี
ความเปนอยูที่ดี
(๙) จัดระเบียบเรื่องความเปนอยูของนักโทษใหดีขึ้น และสงเสริมใหนักโทษไดรับความรู
ในสาขาอาชีพมีงานบางอยางที่สามารถทําไดในระหวางจองจํา
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๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(๑) กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติอยางประหยัดและคุมคาที่สุด
(๒) ใหก ารศึ กษาและเผยแพร ความรู เกี่ย วกับ ความสํา คัญ และคุ ณคา ของระบบนิเ วศน
รวมทั้งทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
(๓) เร ง รั ด และป อ งกั น การแก ป ญ หามลภาวะและสิ่ ง แวดล อ มเป น พิ ษ ทั้ ง ในป จ จุ บั น
และอนาคต
(๔) ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายไปอยางมาก
ใหกลับคืนสูสภาพเดิม และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมของธรรมชาติใหคงไวอยางเปนธรรม
(๕) พัฒนาการใชพลัง งานจากธรรมชาติแ ละทรัพยากรของชาติใ หเ กิดประโยชนสูงสุ ด
โดยไมเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอมและมุงพึ่งตนเองในดานการนําเขาพลังงานหลักจากตางประเทศ
และใหเก็บพลังงานที่มอี ยูภายในประเทศเปนพลังงานสํารอง
(๖) การมีสวนรวมขององคกรชุมชนในการจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปา
๑๓. นโยบายดานสาธารณสุข
(๑) สนั บ สนุ น และส งเสริม การให บริ ก ารด า นสาธารณสุข และสาธารณูป โภค อย า งมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง
(๒) เพิ่มมาตรการควบคุม การโฆษณาสินคาบางประเภทที่ใหโทษตอสุขภาพและรางกาย
ของประชาชน
(๓) สนับสนุนใหอนามัยตําบล อําเภอ และโรงพยาบาลทุกจังหวัดใหมีการบริการที่ดีและ
ทั่ ว ถึ ง ส ง เสริ ม การออกกํ า ลั ง กาย เพื่ อ ให ป ระชาชนมี สุ ข ภาพสมบู ร ณ แ ข็ ง แรง เป น ภู มิ คุ ม กั น
ความเจ็บไขไดปวย
(๔) ปรับโครงสรางการใหบริการของดานบริการตาง ๆ ของสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เชน การรักษาโรคตาง ๆ โดยผานขอมูลทางคอมพิวเตอร การสํารองยาชนิดตาง ๆ ไวที่
ศูนยของจังหวัด เปนตน
(๕) ควบคุมการคิดคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลตาง ๆ ใหมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
โดยผานระบบการประกันสุขภาพ ภายใตการควบคุมของรัฐบาล
(๖) เพิ่ ม มาตรการให บริ ก ารของโรงพยาบาลของรัฐ ทุ กแหง ใหมี ประสิท ธิภ าพมากขึ้ น
และจัดใหมีแพทยและพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงในตางจังหวัด
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(๗) เนนเวชศาสตรปองกันมากกวาการรักษา โดยวิธีธรรมชาติบําบัด การแพทยทางเลือก
ผสมผสานกับการแพทยแผนปจจุบัน
๑๔. นโยบายดานการสื่อสารและคมนาคม
(๑) ปองกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชนและสนับสนุนใหมีการคาเสรี
(๒) ยกเลิกสัมปทานที่เอาเปรียบประชาชน หรือผอนปรนลงมาเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในการบริการประชาชน
(๓) ใหมีการจัดสรรแถบคลื่นวิทยุซึ่งเปนทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยรวม
(๔) ใหเพิ่ม มาตรการแกบริษัทหรือองคกรตาง ๆ ที่ไดรับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐ
ในการเป น เจ า ของแถบคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ ห รื อ สั ม ปทานอื่ น ๆ โดยจะต อ งมี โ รงงานผลิ ต ชิ้ น ส ว น
และประกอบภายในประเทศ
(๕) จัดระบบการคมนาคมทั่วประเทศใหเชื่อมโยงเปนเครือขาย เปนหนึ่งเดียว การขนสง
สินคาใหใชเสนทางที่ประหยัด เชน การขนสงทางน้ํา ทางรถไฟ โดยใชพลังงานทดแทน ไบโอดีเซล
(๖) ปองกันการลงทุนทั้งในดานการสื่อสารและคมนาคมที่ซ้ําซอน
(๗) วางมาตรการจัดระบบจราจรในเมืองใหญที่มีประสิทธิภาพ โดยบริการขนสงมวลชน
ที่จูงใจ คืนพื้นผิวจราจรใหคนสวนใหญโดยเปนธรรม
(๘) จัดระบบการจราจรทุกจังหวัดรวมถึงการขนสงมวลชนทุกรูปแบบใหเปนระเบียบและ
เปนรูปธรรม เพื่อลดมลภาวะและการสูญเสียพลังงาน อุบัติเหตุ เวลาและอื่น ๆ
(๙) ลงโทษผูฝาฝนกฎจราจรที่ทําใหการจราจรติดขัด รวมทั้งการใชเสน ทางการบรรทุก
น้ําหนักที่มีผลตอสาธารณูปโภคของรัฐอยางเปนรูปธรรม
(๑๐) จัดตั้งสถานีรถไฟปลายทางกรุงเทพ ฯ ณ เขตชานเมืองโดยไมตองใหรถไฟ เขาจอด
ที่สถานีหัวลําโพง และจัดขบวนรถไฟสายสั้นวิ่งระหวางสถานีชานเมืองกับสถานีหัวลําโพงเพื่อขนสง
ผูโดยสารภายในเขตกรุงเทพ ฯ
๑๕. นโยบายดานการกีฬาและการทองเที่ยว
(๑) สงเสริม และสนับสนุนการออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชนโดย
การสรางสถานที่ฝก สถานที่แขงขัน และสถานที่พักผอนสาธารณะใหพอเพียงโดยเฉพาะในเมืองใหญ
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(๒) สงเสริมใหทุกจังหวัดมีสโมสรหรือสมาคมกีฬาของจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหประชาชน
ทุกหมูเหลามีโอกาสไดเปนสมาชิกเพื่อฝกซอมหรือเลนกีฬาตามที่ตนชอบ
(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหเอกชนมีสโมสรการกีฬาของตนเอง เพื่อใหองคกรเหลานั้นมี
ชื่อเสียงเปนที่รูจักและสามารถพัฒนาใหเปนสโมสรระดับชาติได
(๔) สงเสริมใหมีสนามเด็กเลนและสนามกีฬาหมูบานที่มีผูคนอาศัยอยูตามจํานวนที่ระบุไว
ในกฎหมาย
(๕) สงเสริมใหมีสวนสาธารณะทุกแหงที่มีผูคนอาศัยอยูหนาแนนเพื่อเปนปอดของธรรมชาติ
(๖) สงเสริมการกีฬาและนักกีฬาของชาติใหมีขวัญกําลังใจและความสามารถอยางแทจริง
เพื่อบุคคลเหลานั้นจะไดสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติตอไป
(๗) สงเสริม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนโฮมสเตย
ลองสเตย ใหเปนที่นิยมและแพรหลาย
ขอบังคับพรรคสหธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับพรรคสหธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบียน
พรรคการเมืองเปนตนไป
ขอ ๓ พรรคการเมื อ งที่ ใ ช ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “พรรคสหธรรม” โดยเรี ย กย อ ๆ ว า
“สธ.” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “SAHA DHARMMA PARTY” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “SD.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคสหธรรม ความหมาย และตรายาง
(๑) พรรคสหธรรม ใชเครื่องหมายดังปรากฎตามภาพ
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ความหมายแหงสัญลักษณเครื่องหมายพรรค
พรรคสหธรรม หมายถึง พรรคการเมืองที่มุงเนนการใชหลักธรรมของทุกศาสนาเพื่อพัฒนา
การเมือง โดยเนนใหนักการเมืองมี “คุณธรรมและจริยธรรม”
(๒) เครื่องหมายประจําพรรค รูปคัมภีรวางอยูเหนือพานตั้งบนลูกโลกรองรับดวยรวงขาวสีทอง
โดยมีอักษรชื่อพรรคกํากับและรองรับดวยเกลียวเชือก
ลูกโลก หมายถึง ที่อยูอาศัยของมวลมนุษยชาติ สัตวและสรรพสิ่ง
รูปคัม ภีร วางอยูเหนือพานตั้งบนลูกโลก หมายถึง หลักธรรมคําสอนของพระศาสดาหรือ
ธรรมะอันเปนสิ่งสูงสุด สถิตเหนือโลก เหนือชีวิต
รูปแสงสวาง หมายถึง แสงสวางแหงธรรมะของทุกศาสนา
รูปภาพรวงขาวสีทอง หมายถึง เศรษฐกิจแบบพอเพียง
อักษรชื่อพรรคกํากับภายในกรอบเกลียวเชือก หมายถึงความสมานฉันทของทุกศาสนา
รวมกันแลว หมายถึง การที่สังคมมนุษยจะดํารงอยูไดอยางสันติสุข จะตองอาศัยหลักธรรม
ของศาสนามายึดเหนี่ยว ชําระจิตใจ ควบคูไปกับความสมานฉัน ทของทุกศาสนาและการพัฒนาตาม
แนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง จะทําใหทั้งโลกเกิดความสมดุล สมบูรณพูนสุข โดยเทาเทียมกัน
สีประจําพรรคคือ สีขาว หมายถึง ศาสนา หรือหลักธรรม
คําขวัญของพรรคการเมือง คือ เทิดธรรมนําชีวิต เทิดแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง
(๓) ตรายางเครื่ อ งหมายสํ า หรั บ ประทั บ รั บ รองเอกสารของพรรค เป น เครื่ อ งหมาย
ในลักษณะเดียวกันตาม (๑) แตใชสีเดียวลวน ๆ
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ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ ๔/๑๐๗ ถนนศักดิเดช ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐๐ โทร. ๐๘๑-๐๙๑๓๓๙๙
ขอ ๖ สาขาพรรคที่ ไ ด จั ด ตั้ ง ขึ้ น ณ ที่ ใ ด ให เ รี ย กชื่ อ ว า พรรคสหธรรม สาขา......
จังหวัด....... โดยมีชื่ออําเภอและจังหวัดตอทาย
ขอ ๗ พรรคมีแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตามที่ไดจ ดทะเบีย นไวตอนายทะเบีย น
พรรคการเมือง
ขอ ๘ พรรคมีหนาที่ตอประชาชนอยางนอยตอไปนี้
(๑) พรรคตองยึดมั่นในแนวนโยบาย และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
(๒) พรรคตองสงผูสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับตามความเหมาะสม
(๓) พรรคตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมกับพรรคอยางกวางขวาง
(๔) พรรคตองผลักดันใหรัฐบาลนํานโยบายของพรรคไปปฏิบัติ
(๕) พรรคตองตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอยางเขมงวด
(๖) พรรคตองเปนผูประสานประโยชน เชื่อมโยงระหวางประชาชนกับรัฐบาล
หมวด ๒
สวนที่ ๑
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๙ สมาชิกพรรคสหธรรมมี ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๒) สมาชิกสามัญ
ขอ ๑๐ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่มีอุปการคุณตอพรรคหรือผูทรงคุณวุฒิพิเศษหรือ
ผูเชี่ยวชาญที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีม ติใ หเชิญเขามาเปน สมาชิก โดยบุคคลนั้น ตองตอบรับ
การเชิญเปนหนังสือและสมัครเปนสมาชิกพรรคตามขอบังคับพรรค
ขอ ๑๑ สมาชิ ก สามั ญ ได แ ก บุ ค คลที่ ยื่ น ใบสมั ค รตามข อ บั ง คั บ พรรคและคณะ
กรรมการบริหารพรรค มีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๑๒ สมาชิ ก สามั ญ จะบริ จ าคเพื่ อ การบํ า รุ ง พรรคให เ ป น ไปตามความสมั ค รใจ
โดยคณะกรรมการบริหารพรรคจะเชิญชวนเปนครั้งคราวไป
ขอ ๑๓ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
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มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดใหโทษและของมึนเมา
เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข

ของชาติ
(๗) มีความเลื่อมใสในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๑๔ การสมัครเปนสมาชิกพรรคสหธรรมใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค
ตอเลขาธิการพรรค หรือตอประธานสาขาพรรคแลวใหเลขาธิการพรรคพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหรับเปนสมาชิกได สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๕ การคัดคานผูสมัครเปน สมาชิกสามัญตองทําเปน หนังสือมีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาหาคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คํา คั ด ค า นให ยื่ น ต อ เลขาธิ ก ารพรรคหรื อ ประธานสาขาพรรคแล ว แต ก รณี แ ละให ส งวน
คําคัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อรับหรือไมรับผูคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๖ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรือ ไม ก็ตาม ให มีห นังสื อแจงใหผู นั้น ทราบโดยเร็ว คํ าวินิ จฉั ยของคณะกรรมการบริหารพรรค
ใหถือวาถึงที่สุด
ขอ ๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๓
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออก
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
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ขอ ๑๘ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๗ (๔) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรที่ สั งกั ดพรรคและมติ ดั งกล าวต องมี คะแนนเสี ยงไม น อยกว าสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลง
มติใหลงคะแนนลับดวยแตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พรรคมี ม ติคั ด คา นวา มติดั ง กล า วมี ลั กษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรั ฐ ธรรมนู ญ และศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ ใหถือวา
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมี
ลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ได ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ให หั ว หน า พรรคส ง รายงานหรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ การมี ม ติ ไ ปยั ง ประธานรั ฐ สภาและ
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๙ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคสหธรรมใหยื่น ใบลาออกตอสํานักงานใหญ
ของพรรค และมีผลเมื่อเจาหนาที่สํานักงานใหญพรรค ไดลงเลขรับหนังสือแลว
สวนที่ ๒
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๒๐ สมาชิกมีสิทธิดังตอไปนี้
(๑) เขารวมประชุมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๒) ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการตาง ๆ ตามขอบังคับ
(๓) เสนอตนเองหรือบุคคลอื่นตัวแทนพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
(๔) มีสิทธิเสนอขอคิดเห็นสวนตัวหรืออภิปรายในที่ประชุมพรรคตามวาระในเรื่องการบริหาร
และการปฏิบัติการอื่น ๆ ของพรรค
(๕) ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในพรรค
(๖) ไดรับการชวยเหลือจากพรรคตามสมควรแลวแตกรณี
(๗) เขารวมกิจกรรมที่พรรคจัดขึ้น
ขอ ๒๑ สมาชิกมีหนาที่ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
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(๑) ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และมติของคณะกรรมการบริหารพรรคแลวแตกรณี
(๒) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกของพรรคทุกระดับ
(๓) สงเสริมกิจกรรมของพรรค เผยแพรนโยบายและอุดมการณของพรรค
(๔) รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของพรรค
(๕) ต อ งหมั่ น ศึ ก ษาหาความรู แ ละฝ ก ฝนพั ฒ นาตนเองให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง
ของเหตุการณตาง ๆ และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขความผิดพลาดความบกพรองของตนเอง
สวนที่ ๓
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
ขอ ๒๒ พรรคตองมีความรับผิดชอบตอสมาชิกดังตอไปนี้
(๑) พรรคต อ งยึ ด หลั ก ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเปน พระประมุ ข ในการ
ดําเนินงานของพรรค
(๒) พรรคตองปฏิบัติตอสมาชิกดวยความเปนธรรมและเสมอภาค
(๓) พรรคตองใหความคุมครองสมาชิกพรรคและสงเสริมอาชีพตามสมควร
(๔) พรรคตองจัดกิจกรรมที่เปนประโยชน และสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
อยางตอเนื่อง
สวนที่ ๔
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๓ พรรคจะจัดเตรียมบุคลากรผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในวิชาการแขนงตาง ๆ เชน
ผูเชี่ยวชาญดานการเมือง การปกครอง การศาสนา สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ โดยจะจัดเปนชุดหนวยเคลื่อนที่
ออกทําการฝกอบรมใหความรูแกสมาชิกและประชาชนทั่วไปอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งตลอดทั้งป
ขอ ๒๔ พรรคจะเผยแพรค วามรูท างด านการเมื อง การปกครอง การศาสนา สั งคม
เศรษฐกิจ ฯลฯ ผานสื่อตาง ๆ อยางนอยปละหกครั้ง
สวนที่ ๕
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๕ เพื่ อใหส มาชิก พรรครว มกั น สรา งพรรคสหธรรม ใหเ ปน พรรคการเมือ งที่ มี
คุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
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(๑) สมาชิก พรรคทุ กระดั บต อ งยึด มั่ น ในอุ ดมการณ ข องพรรคและไม ฝา ฝ น ต อ ระเบี ย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใ ชความเปน สมาชิกของพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น
โดยขัดตอกฎหมายของรัฐ การดําเนินกิจกรรมทางตาง ๆ ตามนโยบายพรรค ตองเสนอโครงการ/กิจกรรม
ใหกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบโดยเสียงขางมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
หากสมาชิกผูใดไดกระทํากิจกรรมใดโดยมิไดรับความเห็นชอบดังกลาว สมาชิกผูนั้นตองรับผิดชอบ
เปนการสวนตัว ในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิ ก พรรคต อ งไม ป กป ด ความผิ ด และไม ล ะเลยต อ การแจ ง ความผิ ด ของสมาชิ ก
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐ หรือผิดศีลธรรมอันเปน ที่ครหาของบุคคล
และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) การปฏิบัติหนาที่ในรัฐสภา ควรคํานึงถึงมติพรรค
ขอ ๒๖ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม และจรรโลงระบบพรรคการเมื อ งและทํ า ให ก ารเมื อ งมี
คุณธรรม สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจแกผูอื่นเกี่ยวกับพรรค
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรัก
ชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
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หมวด ๓
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๒๗ คณะกรรมการบริหารพรรคจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง แตถามีความจําเปนคณะกรรมการบริหารพรรคจะเรียกประชุมใหญวิสามัญพรรคเพิ่มเติม
อีกก็ได
ขอ ๒๘ ที่ประชุมใหญพรรค แบงเปนสองกรณี คือ ถาการประชุมใหญ มีขึ้นระหวางที่
พรรคกําลังดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค และจัดหาสมาชิกตามมาตรา ๒๙ แหง พระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค ให ป ระกอบด ว ย
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกรวมกันไมนอยกวา ๕๐ คน จึงถือเปนองคประชุม แตหากการ
ประชุมใหญพรรคมีขึ้นภายหลัง ครบ ๑๘๐ วัน นับตั้งแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมือง ที่ประชุมใหญพรรค ใหประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) ผูแทนสาขาพรรค อันประกอบดวยประธานสาขาพรรค หรือสมาชิกผูแทน ซึ่งประธาน
สาขาพรรค มี หนั ง สื อ มอบอํ า นาจให เ ข าประชุ ม แทนจํ า นวน ๑ คน และกรรมการสาขาพรรค
อีก ๑ คน รวมสาขาพรรคละ ๒ คน
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐมนตรีในสังกัดของพรรค (ถามี)
(ฺ๔) สมาชิกพรรคซึ่งไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค ในการประชุมใหญตองมีสมาชิก
ตามวรรคหนึ่งมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ขอ ๒๙ ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานในที่ประชุม ใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
ใหรองหัวหนาพรรคทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับถัดไป
ทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งเปน ประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปน เลขานุการในที่ประชุม
แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ใ ห ร องเลขาธิ ก ารพรรคหรื อ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๓๐ การประชุมใหญพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคและกรรมการบริหารพรรค
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(๒) กํา หนดนโยบายพรรค กํ าหนดข อ บั ง คั บ พรรค หรื อ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม นโยบายพรรค
ขอบังคับพรรค ใหเหมาะสมกับสถานการณ และกฎหมาย
(๓) พิจารณาอนุมัติขอเสนอของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๔) พิจารณางบดุลของพรรค
(๕) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ขอ ๓๑ การประชุมใหญพรรคทุกคราวจะตองแจงใหสมาชิกทราบลวงหนากอนวันประชุม
ใหญพรรค ไมนอยกวาเจ็ดวัน
ขอ ๓๒ มติของที่ประชุมใหญพรรคใหถือตามเสียงขางมากของที่ประชุมใหญการออกเสียง
การออกเสียงเพื่อลงมติในที่ประชุมใหญพรรคใหใชวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย
หมวด ๔
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๓ คณะกรรมการบริหารพรรค มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน และไมเกินเกาสิบคน
ซึ่งไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๓๔ สมาชิกผูมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคตองมีคุณสมบัติครบถวน
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมนอยกวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) มีความเชื่อมั่นศรัทธาตอแนวทางของพรรค
(๓) เปนผูที่ตั้งมั่นอยูในศีลธรรมและปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกสังคมได
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ขอ ๓๕ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน โดยการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญพรรค
และตองมีผูรับรองอยางนอยเจ็ดคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญพรรคกําหนดจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๓๓
(๓) ให หั ว หน า พรรคที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง ใหม เ สนอชื่ อ สมาชิ ก ที่ เ ห็ น สมควรให เ ป น
กรรมการบริหารพรรค ในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง
ความรู ความสามารถ ประสบการณและการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะ
กรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ ไดกําหนดตาม (๒)
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญพรรคเลือก
เปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่ประชุมใหญพรรคกําหนด
(๕) สมาชิกที่ไดรับการเสนอชื่อตามขอ (๑) (๓) และ (๔) จะตองเปนสมาชิกที่เขารวม
ประชุมใหญในครั้งนั้นดวยและตอบรับการเสนอชื่อดังกลาวดวยความยินดี
ขอ ๓๖ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ
พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงิน เพื่อเปน คาใชจ ายเกี่ ยวกับการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ในส ว นของพรรคและผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค โดยไม เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนโดยจัดสรร
เปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนเขตเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คา ใช จา ยเกี่ ยวกั บการเลื อ กตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรแบบแบง เขตเลื อกตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
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(๕) ควบคุม ไมใ ห ผูสมัครรับเลื อกตั้งในนามของพรรคใช จายเกี่ยวกับ การเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้ง
แตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ใหค วามเห็ น ชอบในการแต งตั้ง หรื อถอดถอนคณะกรรมการฝา ยตา ง ๆ ของพรรค
คณะผู บ ริ ห ารพรรค คณะที่ ป รึ ก ษาพรรค คณะกรรมาธิ ก ารต า ง ๆ ของพรรค คณะกรรมการ
ประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรค
(๙) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคและรายงานกิจการดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๑) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชน อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๒) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๓) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๔) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๕) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผู ช ว ยเหรั ญ ญิ ก พรรค รองผูอํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรคหรื อ ตํ า แหน ง อื่ น
ตามที่เห็นสมควร
(๑๖) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๗) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
(๑๘) บริหารการเงิน การบัญชี ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของพรรค และสาขาพรรค
ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
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ขอ ๓๗ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) เปนผูแทนของพรรคตามกฎหมายและเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(จ) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(ฉ) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมาธิการพรรค
หรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอใหมีการทบทวนมติใ นกรณีนี้ตองดําเนิน การใหเสร็จภายในเวลา
ไมเกินเจ็ดสิบวัน ซึ่งหากพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(ช) ในกรณีที่ความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของพรรค
(ซ) อํานาจหนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผูต รวจสอบและกํ า กั บดู แ ลกิ จ การทั้ งปวงของพรรคตามที่ ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญ
(ค) เป น เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุม
ใหญพรรค
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(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบงานตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมายหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สิน
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริ หารอื่ น มี อํ านาจหน าที่ รั บผิ ดชอบ ตามที่ หั วหน าพรรคหรื อคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๘ วาระการดํา รงตํา แหน งของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี กํา หนดคราวละสี่ ป
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญพรรคมีมติ และเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกไดอีก
ขอ ๓๙ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรคมี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งสองในสามของจํ า นวนสมาชิ ก พรรค
ในที่ประชุมใหญพรรคใหออก
(๔) ขาดสมาชิกภาพ
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดใหออก
ขอ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) กรรมการบริหารพรรควางลงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) อยูในตําแหนงครบวาระสี่ป
(๓) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติโดยเสียงขางมากใหพนจากตําแหนงทั้งคณะ
(๔) หัวหนาพรรคลาออกหรือ วางลง
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ขอ ๔๑ คณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหอยูใ นตําแหนงตอไป
จนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ซึ่งจะตองจัดใหมีขึ้น ภายในเกาสิบวัน
นับตั้งแตวันที่ครบวาระหรือนับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะโดยเหตุผลอื่น
เมื่อกรรมการบริหารพรรควางลง ใหที่ประชุมใหญพรรคเลือกตั้งเพิ่มเติม เมื่อมีการประชุมใหญ
พรรคคราวถัดไปและใหอยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลือ
ขอ ๔๒ เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลง ใหคณะกรรมการบริหารพรรคแตงตั้ง
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทนเปนการชั่วคราว
หากตําแหนงหัวหนาพรรควางลง ใหคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ สิ้นสุดลงดวยและ
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน ทําหนาที่แทน จนกวาจะไดกําหนดการประชุมใหญพรรคเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๔๓ การลงมติของกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมากของที่ประชุมโดยประธาน
ที่ประชุมงดออกเสียง หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพื่อชี้ขาด
ขอ ๔๔ ใหหัวหนาพรรคหรือผูที่หัวหนาพรรคมอบหมายเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคสามเดือนตอครั้งในหนึ่งป และถาเห็นวามีความจําเปน จะตองประชุมก็ใหเรียกประชุม
เพิ่มเติมไดหรือกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคหรือ
ที่มี อยู หนั งสื อแจง ให หัว หน าพรรคเรี ยกประชุ ม ซึ่ งหั วหนา พรรคจะต องจัด ประชุ ม ภายในเวลา
สิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
สวนที่ ๒
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๔๕ ให มี ค ณะที่ ป รึ ก ษาคณะหนึ่ ง ประกอบด ว ยประธานที่ ป รึ ก ษาพรรคหนึ่ ง คน
โดยหัวหนาพรรคเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และใหประธานที่ปรึกษาพรรคเสนอรายชื่อ
คณะที่ปรึกษาไมเกินสิบคนตอที่ประชุมเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรครับรอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอแตงตั้งบุคคลตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดอีกสองตําแหนง
ที่มีความสําคัญตอพรรค คือ
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(๑) ประธานพรรค เพื่อทําหนาที่ประธานสมาพันธพรรคในกรณีที่มีการประชุมสมัชชาพรรค
(๒) ประธานที่ปรึกษาหัวหนาพรรค เพื่อทําหนาที่ใ หคําปรึกษาแกหัวหนาพรรคในกรณี
ที่หัวหนาพรรคขอคําแนะนําไดทุกโอกาส
ให หั วหน าพรรคประกาศรายชื่ อ ประธานที่ป รึ กษาพรรค ประธานพรรค และประธาน
ที่ปรึกษาหัวหนาพรรค ในโอกาสที่มีการประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญใหญของพรรคในวาระแรก
ขอ ๔๖ ใหมีประธานที่ปรึกษาพรรคและคณะที่ปรึกษาพรรคขึ้น มาคณะหนึ่ง มีจํานวน
ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะเห็นสมควร คณะที่ปรึกษาพรรคนี้ประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรค ผูอาวุโสของพรรค ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณในสาขาวิชาตาง ๆ
และผูมีอุปการคุณสนับสนุนทางดานกิจกรรมแกพรรค
ขอ ๔๗ คณะที่ปรึกษาพรรคมีอายุในตําแหนงตามวาระเชนเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
(๑) คณะที่ปรึกษาพรรคจะไดรับเชิญใหเขารวมประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารพรรค
แตไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตไดรับรองขอจากที่ประชุม
(๒) คณะที่ปรึกษาพรรคเสนอแนวความคิดเห็นตอหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
ไดทุกโอกาส
(๓) การเสนอความคิดเห็น หรือการใหคําปรึกษาใด ๆ เปนการกระทําเพื่ออุดมการณและ
ใหบรรลุนโยบายแหงพรรค
(๔) คณะที่ป รึ ก ษาพรรคจะจั ด ใหมี ก ารประชุ ม หารื อ ภายในพรรคย อ มกระทํา ได ภายใต
การสนับสนุนจากพรรค โดยหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคจะตองไดรับทราบดวย
หมวด ๕
สํานักงานใหญ
ขอ ๔๘ สํานักงานใหญพรรคเปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรคอยูในการกํากับ
ดูแลของเลขาธิการพรรค โดยมีผูอํานวยการพรรคเปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๔๙ สํานักงานใหญพรรคประกอบดวยหนวยงาน ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทํางบประมาณ
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(ข) จัดกิจกรรมหาทุน
(ค) จัดทําบัญชีรับจายเงินของพรรค
(ง) จัดทํางบการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานดานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพรประชาสัมพันธสรางภาพพจนที่ดีของพรรค
(ข) เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางมวลสมาชิก
(ค) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ง) จัดทําแผนประชาสัมพันธพรรคทั้งในยามปกติและในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๓) งานธุรการ
(ก) บริการในการจัดพิมพ รับ - สงเอกสาร
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ง) ดูแลความสะอาดเรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงานใหญพรรค
ฝายการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานสมาชิก
(ก) รับสมัครสมาชิก ทําบัตร จัดเก็บทะเบียนประวัติ
(ข) การจัดตั้งสาขาพรรคหรือองคกรเสริมสรางพรรค
(๒) งานกิจการสภา
(ก) รวบรวมเรื่องจากการประชุมสภา รัฐสภา และกรรมาธิการ
(ข) ติดตามวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร รัฐสภาและผลการประชุมสภาอาเซียน
หรือรัฐสภาโลก
(ค) จัดทําเอกสารกับคณะกรรมาธิการพรรค และกรรมการรัฐสภาของพรรค
(๓) งานประสาน
(ก) ประสานงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค
กรรมาธิการของพรรค
(ข) เตรียมเอกสารตาง ๆ เพื่อตอบโตในประเด็นที่เกี่ยวของ
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ฝายวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานนโยบายและแผน
(ก) จัดการประชุมสัมมนาทุกระดับของพรรค
(ข) จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม
(ค) ประสานสวนราชการและพรรคการเมืองอื่น ๆ ตลอดจนองคกรเอกชน
(ง) จัดทําแผนงานประมาณการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
(๒) งานกฎหมาย
(ก) รางกฎหมาย
(ข) ติดตามการดําเนินการยกรางกฎหมายตาง ๆ
(ค) งานบริการดานกฎหมาย
(๓) งานขอมูล
(ก) เตรียมขอมูลอภิปรายใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค
กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) จัดทําเอกสารวิชาการตาง ๆ
(ค) จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
(ง) จัดงานหองสมุดการเมือง
(จ) จัดระบบบริการขอมูลแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกพรรคและประชาชน
โดยทั่วไปดวยความรวดเร็ว
หนวยงานดังกลาวขางตน เลขาธิการพรรคอาจเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ได
ตามความจําเปนของงานที่เขาสูพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๖
สวนที่ ๑
สํานักงานสาขาพรรค
ขอ ๕๐ ให มีสํ า นัก งานสาขาพรรคเปน หนว ยงานในการปฏิ บั ติง านต าง ๆ ของพรรค
ในทอ งที่ ที่พ รรคได จัด ตั้ง สาขาพรรค โดยอยู ใ นการกํา กับ ดูแ ลของหั วหนา สํา นั กงานสาขาพรรค
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
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ขอ ๕๑ สํานักงานสาขาพรรคมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทําบัญชีรับ จายเงินของพรรค
(ข) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(ค) จัดทํางบการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ กิ จ การสาขาพรรค และให ค วามรู ท างการเมื อ ง
แกประชาชนในทองถิ่น
(ข) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ค) จัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการของสาขาพรรค
(๓) งานสมาชิก
(ก) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ข) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในทองที่ไวเปนเบื้องตน
(ค) ประสานงานกับสํานักงานใหญพรรคและสมาชิกพรรคเพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรค
(๔) งานธุรการ
(ก) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) บริการในการจัดพิมพ รับ - สงเอกสาร
สวนที่ ๒
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๒ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใด
ใหขึ้ น อยู กับการพิ จารณาของคณะกรรมการบริห ารพรรคเปน ผูพิจ ารณาอนุ มัติต ามความประสงค
ของสมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในทองที่หรือเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยสาขา
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ดังกลา วตองมี สมาชิก พรรคในเขตเลือกตั้ง นั้น ๆ ไมน อยกวา ยี่สิบคนขึ้น ไป แตทั้ง นี้ใ นวาระแรก
ตองไมนอยกวาภาคละหนึ่งสาขาในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย
ขอ ๕๓ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่ม จัดตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวายี่สิบคนขึ้น ไป
โดยจัดทําเปนทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในทองที่หรือเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานง
การขอจัดตั้งตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชี
รายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๕๔ เมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคได อ นุ มั ติ ใ ห ท อ งที่ ใ ดจั ด ตั้ ง สาขาพรรคได
ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวันและเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแ จ งสํานั กงานใหญ พรรคทราบ เพื่อใหหัว หนาพรรคแจงใหน ายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิ บห าวั นเพื่ อดํ าเนิ น การตามกฎหมายต อไป การประชุ มสาขาดั งกล าวต องมี สมาชิ กพรรคใน
สาขาพรรคนั้นเขาประชุมไมนอยกวายี่สิบคนขึ้นไป
ขอ ๕๕ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในวาระแรกไดครบภาคละไมนอยกวาหนึ่งสาขา
แล ว ภายในกํ า หนดระยะเวลาห า ป ใ ห ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาจั ด ตั้ ง สาขาพรรคขึ้ น
อีกภาคละไมนอยกวาหนึ่งสาขา
ขอ ๕๖ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในสาขาพรรคนั้น
จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๕๗ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับวันที่ประชุมใหญสาขาพรรค
มีมติ และเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
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ขอ ๕๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรค ตามขอ ๕๗
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปน ลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาหาคน ผูรบั รองและผูใชสิทธิเลือกตั้งอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๕๙ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๕๗ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนิน การใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย งบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขั ดแยงและแนวทางแก ไขที่สาขาของพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ ข า รั บ สมั ค รเลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก
สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๖๐ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรค หรือรองประธาน
สาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได มีอํานาจเรียกประชุม
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ใหญ ส าขาพรรค เพื่ อ ดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคชุ ด ใหม ภ ายใน ๔๕ วั น
นับแตวันที่คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่ พ น จากตํ า แหน ง อยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๖๑ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๖๑
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๖๒ ให ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอี กหนึ่ งคนเป น ผู แ ทนเข าร วม
ประชุ มใหญ แ ละหากประธานสาขาพรรคไม ส ามารถเข า ร ว มประชุ ม ใหญ ไ ด ให ม อบหมายให
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๖๓ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
สวนทื่ ๓
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคสามเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีการประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๕ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึ งจะเปน องคประชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
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คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขานุการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนหนึ่งคนใด
ทําหนาที่แทน
ขอ ๖๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๔
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๖๗ ในสมัยประชุมรัฐสภา หัวหนาพรรคอาจเรียกประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่สังกัดพรรคได ตามความจําเปน และใหหัวหนาพรรคเปน ประธานในที่ประชุม ถาหัวหนาพรรค
ไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใ หรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปน ประธาน
ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขาธิการในที่ประชุม แตถาเลขานุการพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๖๘ การประชุม สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตองมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคทั้งหมดจึงจะเปน องคประชุม
และมติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๕
การประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรค
ขอ ๖๙ ในสมั ย ประชุ ม รั ฐ สภา หั ว หน า พรรคหรื อ เลขาธิ ก ารพรรคอาจเรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารพรรค และสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคได ต ามความจํ า เป น และ
ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานในที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ก็ใ หรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่ง ทํ าหนาที่เปน ประธานประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรค
เป น เลขาธิ ก ารในที่ ป ระชุ ม แตถ า เลขานุ ก ารพรรคไม ม าประชุม หรือ ไมอ าจปฏิ บัติ ห นา ที่ ได ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๗๐ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ต อ งมี ส มาชิ ก มาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ขอ ๗๑ มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
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สวนที่ ๖
การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
ขอ ๗๒ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๗๓ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ จะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มารวมประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในคณะนั้น ๆ จึงจะครบองคประชุมและมติที่ประชุมใหถือ
เสียงขางมาก
สวนที่ ๗
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๗๔ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่ งครั้ง สวนการประชุม วิส ามัญอาจจะมีไ ดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรี ยกประชุมหรื อ
เมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและ
ดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่ อมี ผู เข าชื่ อ รอ งขอให เรี ย กประชุ ม วิ สามั ญตามวรรคแรกใหค ณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุมภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุม ใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๗๕ ญัตติของผูขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรคพรอม
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๗๖ การประชุ ม ใหญ ส ามั ญ หรื อ วิ ส ามั ญ ของสาขาพรรค ประกอบด ว ยสมาชิ ก
ของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
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ขอ ๗๗ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๗๖ มาประชุมไมนอยกวา
สิบสามคนจึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใ หถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม ารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๘ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไม ม าป ระชุ มหรื อ ไม อ า จปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห ร อ งประธาน ส าขาพรรคทํ าหน า ที่ แ ท น
ถารองประธานสาขาพรรคไม ม าหรือ ไม อยู ใ นที่ป ระชุม ให คณะกรรมการสาขาพรรคที่ มาประชุ ม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมและใหเลขาธิการพรรคเปนเลขาธิการในที่ประชุม
ขอ ๗๙ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองหรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๐ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่
ประชุม และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๘
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๑ ใหมีการประชุมกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสี่เดือนตอครั้ง และประธานสาขาพรรค
เป น ผู กํ า หนดวั น เวลา หรื อ เรี ย กประชุ ม เป น พิ เ ศษอี ก ก็ ไ ด ต ามความจํ า เป น หรื อ ตามคํ า ร อ งขอ
ของกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุม
พิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๘๒ การประชุม คณะกรรมการสาขาพรรค ตอ งมี กรรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในคณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยให
ประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่เปนประธาน
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ไดก็ใหรองประธานเปนประธานในที่ประชุม และใหเลขาธิการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขานุการสาขาไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๘๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๗
การบริหารการเงินและทรัพยสินและการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๔ พรรคและสาขาพรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากคาบํารุงของสมาชิกพรรค
(๒) รายไดจากการบริจาคโดยไมขัดตอกฎหมาย
(๓) รายไดหรือรายรับจากกิจการอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย
(๔) รายไดจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ
หัวหนาพรรคตองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนเงินบริจาคผานทางสมาชิกใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาไดใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกพรรคซึ่งไดรับการบริจาค
นําสงเขาบัญชีแสดงรายรับ จากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค
บรรดาเงินที่พรรคไดรับบริจาคมาใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไวกับธนาคาร
พาณิชยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชยใหหัวหนาพรรค
แจงหมายเลขบั ญชีเงิน ฝากและจํานวนเงิน ที่เป ดบัญชีของทุกบัญ ชีพรอมทั้งสงสํา เนาบัญชีเงิน ฝาก
ที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดเปดบัญชี

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ขอ ๘๕ รายจายของพรรค มีดังตอไปนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๘๖ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจายซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือนและคาจาง คาตอบแทนคาใชสอย
และคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑและอื่น ๆ
ขอ ๘๗ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรคใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคมและสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๘๘ การรับและการจายเงินของพรรคใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
การเมื องกํ า หนดไว แ ตจ ะต อ งไม ขั ด หรือ แย ง ตอ ข อ บั งคั บ พรรคหรื อ บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายและ
รายรับซึ่งไดรับการจากการสนับสนุนจากรัฐตามขอ ๘๕ (๔) จะตองนําเงินจํานวนดังกลาวไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งไปใชจายเพื่อการบริหารพรรคและสาขาพรรค การหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้ง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๘๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรครับผิดชอบการบริหารการเงินและการบัญชีของพรรค
และสาขาพรรคใหถูกตองตามความจริงโดยใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญโดยหัวหนาพรรคและสาขาพรรคโดยประธานสาขาพรรคจัดทําบัญชี
ของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(ก) บัญชีรายรับแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(ข) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) บัญชีแยกประเภท
(ง) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ใหประธานสาขาพรรคนําสําเนาบัญชีรายรับจากการบริจาคสงใหสํานักงานใหญภายหลัง
จากลงรายการแลวเสร็จโดยพลัน แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบหาวัน
(๒) การจัดทําบัญชีตาม (๑) ใหจัดทําเปนงบการเงินเปนประจําทุกรอบเดือน โดยงบการเงิน
ตองประกอบดวย งบดุล งบรายไดและคาใชจาย และใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงิน ดังกลาว
พรอมรับรองความถูกตองแลวสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
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(๓) พรรคตองจัดทํางบการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงิน ของสาขาพรรคด วยทุกรอบปปฏิทิ น
โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติภายใน
เดือนเมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตองแลว
รวมกับเหรัญญิกพรรคและใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมพรรคอนุมัติพรอมทั้งสําเนาบัญชีตาม (๑)
(๔) ในส ว นที่ พ รรคได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากรั ฐ พรรคจะต อ งจั ด ทํ า รายงานการใช จ า ย
ของพรรคในสวนนี้ทุกรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
หมวด ๘
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๙๐ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรื อละเวน การกระทําอัน ควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๙๑ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๙๐ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่ ง หรื อ หลายคน ทํ า การสอบสวนข อ กล า วหานั้ น ถ า สอบสวนแล ว เห็ น ว า ไม มี มู ล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอมูล
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาสิบหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๙๒ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๙๓ เมื่ อ การพิ จ ารณาสิ้ น สุ ด ลงหั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง การอย า งใดอย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
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(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณี ที่ หั ว หน า พรรคเห็ น ว า สมาชิ ก ควรได รั บ การลงโทษ โดยการลบชื่ อ สมาชิ ก
ผูถูกกลาวหาออกจากทะเบียนใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัย
สั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุด
หมวด ๙
สวนที่ ๑
การคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๙๔ สมาชิกผูมีสิทธิไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของพรรค ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่นทุกระดับตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) เปนสมาชิกและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ผานการอบรมหรือสัมมนาของพรรคในหลักสูตรตาง ๆ ไมนอยกวาหนึ่งหลักสูตร
(๓) เปนผูที่ตั้งมั่นอยูในศีลธรรมอยางเครงครัดและยึดมั่นอุดมการณ
(๔) มีจิตใจพรอมรับใชประชาชน และกลาตอสูเพื่อหยุดยั้งการทุจริตคิดมิชอบ
ขอ ๙๕ สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามขอ ๙๔ มีสิทธิเสนอชื่อตนเองเพื่อขอใหพรรคคัดเลือก
เป น ตั ว แทนของพรรคโดยยื่ น ใบสมั ค รตามแบบที่ พ รรคกํ า หนดต อ ประธานสาขาพรรค หรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคแลวแตกรณี
ขอ ๙๖ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ส มั ค รเลื อ กตั้ ง ให ก รรม การสาขาพรรคหรื อ
กรรมการบริหารพรรคที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรค เปน ผูเสนอความคิดเห็น
ตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและใหที่ประชุมใหญพรรคเปนผูชี้ขาด
สวนที่ ๒
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๙๗ ในการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรทั่ วไปในแต ละครั้ งให คณะกรรมการ
บริหารพรรค แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคนเพื่อทําหนาที่
คัดเลือกสมาชิกพรรคที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๙๘ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรค เพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบสัดสว นและแบบแบ งเขตเลือกตั้ งเพื่อเสนอต อ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก โดยมีหลักเกณฑและวิธีการดังนี้
(๑) ให สํ า นั ก งานใหญ ข องพรรค มี ห น า ที่ ใ นการรั บ สมั ค รสมาชิ ก พรรคผู ป ระสงค
ที่ จ ะลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในแบบสั ด ส ว นหรื อ แบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง เพื่ อ เสนอต อ คณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคลที่
มีคุ ณ สมบั ติ ถูก ต อ งตามกฎหมาย มีค วามรู ค วามสามารถเพื่ อ สง เข าสมั ค รรั บ เลือ กตั้ งเป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๙๙ การตั ด สิ น ของคณะกรรมการการอํ า นวยการเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปที่ คั ด เลื อ กบุ ค คล
ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ให ถื อ เป น ที่ สุ ด เว น แต ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคจะได มี ม ติ เ ป น อย า งอื่ น
ก็ใหถือเอาตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติ
ขอ ๑๐๐ สํ า หรั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแทนตํ า แหน ง ที่ ว า งให ค ณะ
กรรมการบริหารพรรค พิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๐๑ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปนผู
พิจารณาแลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมีสมาชิก
ผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
สวนที่ ๓
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่นของพรรค
ขอ ๑๐๒ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้งใหหัวหนาพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดกอนเปด
ประชุมรัฐสภาครั้งแรกเพื่อกําหนดแนวการดําเนินงานดานรัฐสภา
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ขอ ๑๐๓ การเสนอหรือรับรองรางพระราชบัญญัติ ญัตติหรือการเสนอกระทูเรื่องใด ๆ
ที่ไมขัดตอรัฐธรรมนูญหรือนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตลอดจนการอภิปรายลงมติในที่ประชุม
สภาผูแทนราษฎร หรือรัฐสภาใหเปนไปตามมติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งก็ได เวนแตมตินั้นจะขัดหรือแยง
กับขอบังคับพรรคหรือหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
ขอ ๑๐๔ การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือองคกรปกครองอื่น ๆ ซึ่งประชาชน
เปนผูใชสิทธิเลือกตั้งใหใชขอบังคับหมวดนี้โดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
ขอ ๑๐๕ คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูเสนอขอแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
ตอที่ประชุมใหญพรรคหรือสมาชิกมีจํานวนตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไป เสนอขอแกไขเพิ่มเติมนโยบาย
พรรค ขอบังคับพรรค โดยยื่นขอเสนอผานหัวหนาพรรคเพื่อนําเขาพิจารณาในที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๑๐๖ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคตองมี
เสียงสนับสนุนไมต่ํากวาสองในสามขององคประชุมจึงจะกระทําได
ขอ ๑๐๗ หากมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับพรรค ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจในการตีความขอบังคับพรรคโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการบริหารพรรค
ที่มีอยูทั้งหมด
หมวด ๑๑
การยุบเลิกพรรคและการยุบเลิกสาขาพรรค
ขอ ๑๐๘ โดยที่พรรคสหธรรม มีจุดมุงหมายที่จะสรางสรรคระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหเปนผลสําเร็จและสรางความกินดีอยูดี ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ของประชาชน ตราบใดที่ประชาชนยังทุกขยากลําบากไมไดรับความเปน ธรรมในสังคม
โดยเทาเทียมกัน พรรคสหธรรมจะไม มีการเลิ กตัวเองอยางเด็ด ขาด เวน แตจะถู กยุบหรือ เลิกพรรค
ตามกฎหมาย
ขอ ๑๐๙ ในกรณีที่ยุบหรือเลิกพรรค ใหทรัพยสินของพรรคตกเปนของสภากาชาดไทย
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ขอ ๑๑๐ การยุบสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคสหธรรม
คณะกรรมการบริหารพรรคสหธรรม จํานวน ๑๗ คน
๑. นายอมาโด เด็นหมิน
หัวหนาพรรค
๒. นางสาวศศิพร เบ็ญอาหมาด
รองหัวหนาพรรค
๓. นายสมชัย อาหมัด
รองหัวหนาพรรค
๔. นายประวุท คงจํานงค
รองหัวหนาพรรค
๕. นายสุรีย ปติสุรีย
เลขาธิการพรรค
๖. นายสมบูรณ พรอินทร
รองเลขาธิการพรรค
๗. นางสาวดวงรักษ เรืองสวี
รองเลขาธิการพรรค
๘. นายยะพา เจะนิ
รองเลขาธิการพรรค
๙. นายอนุชิต ดาราจักร
เหรัญญิกพรรค
๑๐. นายวัชรินทร วงศเมือง
โฆษกพรรค
๑๑. นายประดุง นามนวน
กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นางพัชราภรณ ชนะศึก
กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายดลริ้ม ปะสมัน
กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นางขนิษฐา เกิดปากแพรก
กรรมการบริหารพรรค
๑๕. นายบุญเทียน บุตรเพ็ง
กรรมการบริหารพรรค
๑๖. นางสาวเมตตา ดาวคําจรัสแสง
กรรมการบริหารพรรค
๑๗. นางสาววลัยพรรณ เกษแกว
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

