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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติไทยพัฒนา
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนู ญ วา ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑/๒๕๕๑ ตั้งแตวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคชาติไทยพัฒนา ดังนี้
นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา
พรรคชาติ ไ ทยพัฒ นาจะยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ซึ่งไดแยกรายละเอียดในการกําหนดนโยบายของพรรคไว ๙ ดาน
ดังนี้
๑. นโยบายดานความมั่นคงของรัฐ
พรรคชาติไทยพัฒนาจะพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย
และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐและตองจัดใหมีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จําเปนและเพียงพอ เพื่อพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่น คงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย
ผลประโยชนแ หงชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และเพื่อการพัฒนาประเทศ
๒. นโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
พรรคชาติไทยพัฒนาจะดําเนินการตามนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้
(๑) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศอย า งยั่ ง ยื น โดยต อ งส ง เสริ ม การดํ า เนิน การตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ
(๒) จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต
อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนใหจังหวัด
มีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่
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(๓) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
ทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนิน การตามแนวนโยบาย
พื้น ฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่น และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสรางพื้น ฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน ทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัด
ที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน
ในจังหวัดนั้น
(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนน การพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานเพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ ใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะ
เปน ไปอย างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร งใสและตรวจสอบได โดยคํานึงถึง การมีสว นรวมของ
ประชาชน
(๖) ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของรัฐ ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนิน การอย างเปน อิสระ เพื่ อให
การบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม
(๗) จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปนอิสระ
เพื่อติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัตติ ามแผนดังกลาวอยางเครงครัด
(๘) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม
๓. นโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม
พรรคชาติไทยพัฒนาจะใหความอุปถัมภและคุม ครองพระพุทธศาสนา ซึ่งเปน ศาสนา
ที่ป ระชาชนชาวไทยส ว นใหญนั บ ถื อ มาชา นานและศาสนาอื่น ทั้ ง ตอ งส ง เสริม ความเข า ใจอั น ดี
และความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนา
มาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
พรรคชาติไทยพัฒนาจะดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา
และวัฒนธรรม ดังตอไปนี้
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(๑) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย
สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัว
และชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ
และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได
(๒) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสู
สุขภาวะ ภาวะที่ยั่งยืน ของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริม ใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุข
ที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพ
และการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาว ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจริยธรรม ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
(๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน
องคการทางศาสนาและเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
(๕) สงเสริมและสนับสนุน การศึกษา วิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงตาง ๆ และเผยแพร
ขอมูลผลการศึกษา วิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ
(๖) สงเสริมและสนับสนุน ความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึกและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น
๔. นโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม
พรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นาจะดํ า เนิ น การตามแนวนโยบายด านกฎหมายและการยุ ติ ธ รรม
ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม
และทั่วถึง สงเสริมการใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน และจัดระบบงานราชการ
และงานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ โดยใหประชาชนและองคกรวิชาชีพ
มีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม และการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
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(๒) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐ
และโดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
(๓) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกร เพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนิน การเปน อิสระ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
โดยตองรับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย
(๔) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกร เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการ
เปนอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
(๕) สนับสนุนการดําเนินการขององคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
๕. นโยบายดานการตางประเทศ
พรรคชาติไทยพัฒนาจะสงเสริมสัม พัน ธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ และ
พึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ
พรรคชาติไทยพัฒนาจะสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยวกับนานาประเทศ
ตลอดจนตองใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ
๖. นโยบายดานเศรษฐกิจ
พรรคชาติไทยพัฒนาจะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
พรรคชาติไทยพัฒนาจะดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุน
ให มี การพัฒ นาเศรษฐกิ จอย า งยั่ ง ยืน โดยตอ งยกเลิก และละเว น การตรากฎหมายและกฎเกณฑ ที่
ควบคุมธุรกิจ ซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการ
ที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค
(๒) สนั บ สนุ น ให มี การใช ห ลัก คุ ณธรรม จริ ยธรรมและหลัก ธรรมาภิ บ าลควบคู กั บ
การประกอบกิจการ
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(๓) ควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงิน การคลัง เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรมและ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(๔) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐอยางทั่วถึง
(๕) กํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาด
ตัดตอน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค
(๖) ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและขยายโอกาส
ในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทยเพื่อใชในการผลิตสินคา บริการและการประกอบอาชีพ
(๗) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบ
แรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้ง
คุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรม
โดยไมเลือกปฏิบัติ
(๘) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริมให
สินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร
เพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร
(๙) สง เสริ ม สนั บ สนุ น และคุม ครองระบบสหกรณ ใ ห เป น อิ ส ระและการรวมกลุ ม
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ ตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชน เพื่อดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ
(๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเพื่อประโยชน
ในการรักษาความมั่น คงของรัฐ ในทางเศรษฐกิจ และตองมิใ หสาธารณูปโภคขั้นพื้น ฐานอัน จําเปน
ตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชน อันอาจกอความเสียหายแกรัฐ
(๑๑) การดําเนินการใดที่เปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกไปเปนกรรมสิทธิ์
ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด จะกระทํามิได
(๑๒) สงเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี การขนสงทางราง รวมทั้งการดําเนินการ
ตามระบบบริหารจัดการขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ
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(๑๓) สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
ใหมีความเขมแข็ง
(๑๔) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในทางเศรษฐกิจ
๗. นโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พรรคชาติไทยพัฒนาจะดําเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึงความสอดคลอง
กับสภาพแวดล อมทางธรรมชาติ ทั้ งผืน ดิน ผืน น้ํา วิถี ชีวิต ของชุม ชนทอ งถิ่น และการดูแ ลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใชที่ดินอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชน
ในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชท่ดี ินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
(๒) กระจายการถือครองที่ดินอยางเปน ธรรมและดําเนิน การใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิในที่ดิน เพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึง โดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหลงน้ํา
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร
(๓) จัดใหมี การวางผั งเมือ ง พัฒ นาและดํ าเนิ น การตามผัง เมื องอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
(๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอยางเปนระบบ
และเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษาและใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
(๕) สงเสริม บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒ นาที่ยั่งยืน
ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง
การดําเนินงาน
๘. นโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญาและพลังงาน
พรรคชาติไทยพัฒนาจะดําเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา
และพลังงาน ดังตอไปนี้
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(๑) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตาง ๆ โดยจัดใหมี
กฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้ จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัยและใหมีสถาบันการศึกษา
และพั ฒ นา จั ด ให มี ก ารใช ป ระโยชน จ ากผลการศึ ก ษาและพั ฒ นา การถ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ มี
ประสิ ท ธิภ าพ และการพัฒ นาบุ ค ลากรที่ เ หมาะสม รวมทั้ง เผยแพร ค วามรูด า นวิ ท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยีสมัยใหม และสนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต
(๒) สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิด เพื่อใหเกิดความรูใหม รักษาและพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและใชประโยชนจากพลังงานทดแทน ซึ่งได
จากธรรมชาติและเปนคุณตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ
๙. นโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน
พรรคชาติไทยพัฒนาจะดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน
ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสิน ใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น
(๔) สงเสริม ใหประชาชนมีความเขม แข็งในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง
สนับสนุน การดําเนิน การของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่
(๕) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้ง
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
การมีสวนรวมของประชาชนตามนี้ ตองคํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน
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ขอบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา
พ.ศ.๒๕๕๑
ขอบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคชาติไทยพัฒนา
เมื่อวัน ที่ ๙ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีม ติ เปนเอกฉัน ท กําหนดขอบัง คับพรรคฉบับ นี้ เพื่อเป น
แนวทางและหลักเกณฑการบริหารพรรคและการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองนี้ชื่อวา “พรรคชาติไทยพัฒนา” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “CHARTTHAIPATTANA” เรียกโดยยอวา “ชทพ.” หรือ “CP”
ขอ ๔ เครื่ อ งหมายพรรคมี ลั ก ษณะเป น รู ป วงกลมมี แ ถบสี ธ งชาติ ไ ทยด า นบน มี ชื่ อ
พรรคชาติไทยพัฒนา ดานลางตรงกลางมีตัวยอวา “ชทพ.” ดังภาพตอไปนี้
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ความหมาย
หมายถึง พรรคชาติไทยพัฒนา จะพัฒนาประเทศไทยใหเจริญกาวหนา ภายใตกรอบของการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ขอ ๕ สํานักงานใหญของพรรค ตั้งอยู ณ เลขที่ ๓๓/๑๕๗ หมูที่ ๑๑ แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวด ๒
สมาชิกภาพ
ขอ ๖ สมาชิกตองเปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) มีความปรารถนาที่จะรวมกันในการสนับสนุนพรรค และปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
(๔) มีความตั้งใจจะรับใชพรรคอยางเต็มกําลังความสามารถ
(๕) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอยูในขณะเดียวกัน
ขอ ๗ สมาชิกตองเปนบุคคลซึ่งไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดอาญาแผนดิน เวนแตคดีความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท หรือเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันยอมความได
(๔) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๕) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนคดี
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่
หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

ขอ ๘ สมาชิกมีสองประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่สมัครเขาเปนสมาชิกพรรคและคณะกรรมการบริหารมีมติ
ใหรับเขาเปนสมาชิกพรรค หรือหัวหนาพรรคอนุมัติใหรับเขาเปนสมาชิกพรรค
(๒) สมาชิกวิสามัญ ไดแ ก บุคคลที่สมัครเขาเปน สมาชิกพรรค และหัวหนาพรรคอนุมัติ
ใหรับเขาเปนสมาชิกพรรค
ขอ ๙ การสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค ใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหาร หรือ
หัวหนาพรรค แลวแตกรณี ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับใบสมัคร
ขอ ๑๐ คาบํารุง สมาชิกตองเสียคาบํารุง ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๑๑ สมาชิกสามัญมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) ประดับเครื่องหมายพรรค
(๒) เลือกตัวแทนหรือสมัครรับเลือกเปนตัวแทนพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ
(๓) เลือกกรรมการหรือสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการตามขอบังคับ หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด
(๔) เขารวมปฏิบัติงานของพรรค ตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรค
(๕) อภิปรายและเสนอนโยบาย รวมทั้งความคิดเห็นของตนตอพรรค
(๖) ลงคะแนนเสียงใด ๆ ดวยตนเอง
ขอ ๑๒ สมาชิกวิสามัญมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) ประดับเครื่องหมายพรรค
(๒) รวมปฏิบัติงานของพรรค ตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรค
(๓) อภิปรายและเสนอนโยบาย และความคิดเห็นของตนตอพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามระเบียบ วินัย นโยบาย มติและขอบังคับพรรค
(๒) ตองสนับสนุนผูสมัครเขารับเลือกตั้งของพรรคทุกระดับของการเลือกตั้ง
(๓) ตองชวยเหลือและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

ขอ ๑๔ สมาชิกตองปฏิบัติตามวินัยและมีจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้
(๑) ประพฤติตัวและวางตนใหเปนที่ศรัทธาของประชาชน
(๒) แตงกายใหสุภาพ เรียบรอย
(๓) เปนผูตรงตอเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่มีการประชุม
(๔) เคารพและปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารที่ชอบดวยขอบังคับพรรค
(๕) รักษาความสามัคคีในหมูสมาชิกพรรค และกับสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น
(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคดวยความอุตสาหะ
และขยันหมั่นเพียร
(๗) ใชถอยคําสุภาพ ไมกาวราว เสียดสีและใสรายปายสี หรือเอาเรื่องสวนตัวของผูอื่นมาพูด
ในที่ประชุมโดยไมจําเปน
(๘) การเสนอญัตติ กระทูถามรางพระราชบัญญัติ การอภิปรายในรัฐสภาตองกระทําดวยความสุภาพ
ตรงตามขอเท็จจริง อยูในประเด็น ไมใชรัฐสภาเปนเครื่องมือหรือใชเอกสิทธิ์ในการโจมตีบุคคล ขาราชการ
หรือหนวยงานของรัฐโดยไมสมควร
(๙) การกระทําใด ๆ ตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ นโยบายและชื่อเสียง
ของพรรคเปนสําคัญ
ขอ ๑๕ พรรคจะตองรับผิดชอบตอสมาชิก ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาและแกไขความเดือดรอนของสมาชิก เมื่อไมไดรับความเปนธรรม
(๒) สงเสริมใหสมาชิกมีความรูทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(๓) สนับสนุนชวยเพิ่มรายไดใหสูงขึ้นดวยการใหความรูในวิชาชีพสาขาตาง ๆ
(๔) สนับสนุนชวยลดคาครองชีพดวยการจัดหาแหลงหรือรานคาใหสมาชิกซื้อเครื่องอุปโภค
และบริโภคในราคาถูก
ขอ ๑๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นเปนหนังสือตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๔ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๕

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

(๔) คณะกรรมการบริหารมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ห าร สํ า หรั บ สมาชิ ก ที่ มิ ไ ด เ ป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ ของที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารและสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรค สํ า หรั บ สมาชิ ก ที่ เ ป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบเลิกพรรค
หมวด ๓
การบริหารพรรค
สวนที่ ๑
ลักษณะทั่วไป
ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการบริหารมีจํานวนไมเกินสิบเกาคน ประกอบดวย หัวหนาพรรคหนึ่งคน
รองหั ว หน า พรรคไม เ กิ น สามคน เลขาธิ ก ารพรรคหนึ่ ง คน รองเลขาธิ ก ารพรรคไม เ กิ น สามคน
นายทะเบีย นสมาชิก พรรคการเมือ งหนึ่ ง คน เหรัญ ญิ กพรรคหนึ่ งคน โฆษกพรรคหนึ่ งคน และ
กรรมการอื่นอีกไมเกินแปดคน
ขอ ๑๘ การเลือกตั้งกรรมการบริหาร
(๑) ในวาระแรก ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกหัวหนาพรรคหนึ่งคน และรองหัวหนาพรรค
ไมเกินสามคน เลขาธิการพรรคหนึ่งคน และรองเลขาธิการพรรคไมเกินสามคน นายทะเบียนสมาชิก
พรรคการเมื อ งหนึ่ ง คน เหรั ญ ญิ ก พรรคหนึ่ ง คน และโฆษกพรรคหนึ่ ง คน โดยสมาชิ ก สามั ญ
ในที่ประชุมเปนผูเสนอชื่อ และมีสมาชิกสามัญที่เขาประชุมในวันนั้นเปนผูรับรองไมนอยกวาหาคน
(๒) ในวาระที่สอง ใหที่ประชุมใหญทํา การเลือกกรรมการบริ หารอื่ น อีกไมเกิน แปดคน
โดยสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมเปนผูเสนอชื่อและมีผูรับรองไมนอยกวาหาคน
สมาชิกที่มาประชุมคนหนึ่ง ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การลงคะแนนในที่ประชุม ใหลงคะแนนโดยวิธีลับ
ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณากําหนดตําแหนงขึ้นตามความจําเปนตามขอ ๑๘ (๔)
ตําแหนงตามวรรคหนึ่งอาจแตงตั้งจากผูที่เปนกรรมการบริหาร หรือไมเปนกรรมการบริหารก็ได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๖๔ ง
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๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

ขอ ๒๐ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดของพรรค และสาขาพรรค และการทําบัญชีตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมืองกําหนด ซึ่งรวมทั้งอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริห ารพรรคให เป น ไปตามนโยบาย ข อบั งคั บ มติที่ ประชุม คณะกรรมการบริ หาร
มติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง และรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย
(๒) พัฒนาพรรคใหกาวหนาและมั่นคง ใหเปนที่ศรัทธาของประชาชน
(๓) กํากับ ดูแลการจัดทําทะเบียนสมาชิก โดยใหมีจํานวนสมาชิกพรรคคงอยูไมนอยกวาหาพันคน
และมีสมาชิกในแตละภาคและจังหวัดตามบัญชีภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
(๔) แตงตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการคณะตาง ๆ เจาหนาที่อื่นและอนุกรรมการอื่น ๆ เทาที่จําเปน
(๕) ควบคุมการทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป
(๖) กําหนดหลักเกณฑในการจัดตั้งสาขาพรรคและการหาสมาชิก กําหนดแผนการ กําหนด
ในการจัดตั้งสาขาพรรค อํานาจหนาที่ของสาขาพรรค การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การสิ้นสุดและ
การออกจากตําแหนงของกรรมการสาขาพรรค พรอมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสาขาพรรค
(๗) วางแผนงานเลือกตั้งและกําหนดวิธีการเลือกสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) วางระเบียบงานบริหารพรรค
(๙) กําหนดอัตราคาลงทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียม
(๑๐) วางระเบียบวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่พรรค ตลอดจนหลักการใหความดี ความชอบ
และสวัสดิการแกเจาหนาที่พรรค
(๑๑) ควบคุมการจายเงิน การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของพรรค
(๑๒) ดําเนินการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๑๓) มอบหมายงานใหกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติ
(๑๔) กระทํากิจการอื่น ตามที่กฎหมายและขอบังคับกําหนด
ขอ ๒๑ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
หรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคในขณะนั้นทําหนาที่ตอไป
จนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริห ารชุดใหม และไดรับ แจง การตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง แลวใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารชุดใหมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับตั้งแตวันเลือกตั้งทั่วไป
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ขอ ๒๒ ความเปนกรรมการบริหารสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นเปนหนังสือตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
(๓) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๔) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรค
(๕) คณะกรรมการบริหารลงมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหออกจากตําแหนง
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคพนจากตําแหนง ไมวากรณีใด ใหกรรมการบริหารที่เหลืออยูทําหนาที่ตอไป
และใหดําเนินการตามขอ ๒๑ ตอไป
ขอ ๒๓ เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารวางลง ใหคณะกรรมการบริหารที่เหลืออยูทําหนาที่ตอไป
จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางลงในวาระแรกที่มีการประชุมใหญในคราวถัดไป
ถาตําแหนง หัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรค คนที่หนึ่ง ปฏิบัติการแทน เวนแต
รองหัวหนาพรรค คนที่หนึ่ง ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรคคนถัดไปปฏิบัติการแทน
และใหเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งหัวหนาพรรคคนใหมภายในหกสิบวัน นับตั้งแตวัน ที่ตําแหนง
หัวหนาพรรควางลง และถามีตําแหนง กรรมการบริหารอื่นวางลงดวย ใหทําการเลือกจากที่ประชุมดังกลาว
ในคราวเดียวกันนี้
ขอ ๒๔ ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบบริหารและควบคุมกิจการทั้งปวงของพรรค
ให ดํ า เนิ น การไปตามนโยบาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ มติ ข องพรรค ดู แ ลทรั พ ย สิ น ของพรรคและ
ปฏิบัติกิจการอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ขอ ๒๕ ใหรองหัวหนาพรรคมีหนาที่ชวยหัวหนาพรรค และมีอํานาจหนาที่ตามที่หวั หนาพรรค
มอบหมาย หรือปฏิบัติหนาที่แทนในเมื่อหัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ขอ ๒๖ เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูดําเนินการดานธุรการของพรรคที่สํานักงานใหญควบคุม งานบริหารดานธุรการ
ของสํานักงานสาขาพรรค ดําเนินการและติดตามผลงาน ตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย
(๒) เป น ผู รั บผิ ด ชอบในการจัด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร การประชุ ม ใหญแ ละ
อํานวยความสะดวก รวมทั้งรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการอื่นของพรรคดวย
(๓) เปนผูรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พรรคในสํานักงานใหญ
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ขอ ๒๗ รองเลขาธิ ก ารพรรคมี ห น า ที่ ช ว ยเลขาธิ ก ารพรรค และมี อํ า นาจหน า ที่ ต ามที่
เลขาธิการพรรคมอบหมาย
เหรั ญ ญิ ก พรรคมี ห น า ที่ ช ว ยดู แ ลการบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น ของพรรค รวมทั้ ง
รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค โดยมีผูชวยเหรัญญิกและมีเหรัญญิกสาขาพรรค
แบงเบาความรับผิดชอบของเหรัญญิกพรรค เฉพาะที่เกี่ยวกับสาขาพรรคนั้น
โฆษกพรรคมีหนาที่แถลงกิจการโดยทั่วไปของพรรค และตามที่คณะกรรมการบริหารหัวหนาพรรค
หรือเลขาธิการพรรคมอบหมาย และมีรองโฆษกพรรคทําหนาที่ชวยโฆษกพรรค และตามที่โฆษกพรรค
มอบหมาย โดยมีโฆษกสาขาพรรคแบงเบาหนาที่โฆษกพรรคเฉพาะที่เกี่ยวกับสาขานั้น
นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมทะเบียนสมาชิก และงานทะเบียนอื่น ๆ
ของพรรค
สวนที่ ๒
ที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๒๘ ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งที่ปรึกษาพรรคจากบุคคลผูเชี่ยวชาญ และผูมีประสบการณ
ในสาขาวิชาตาง ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการพรรค จํานวนเจ็ดคน ซึ่งคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ
มีหนาที่เสนอคําแนะนําหรือความเห็นตอหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๓
การคัดเลือกสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๓๐ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดสวน ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคจากรายชื่อตามลําดับ ดังนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห ส ง ผู ใ ดเป น ผูส มั ค รรับ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
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ทั้งนี้ ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดสวนของพรรค ใหเปนไปตามกฎหมาย
ขอ ๓๑ คุณสมบัติของสมาชิกผูจะสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตอง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
สวนที่ ๔
การเลือกสมาชิกเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๓๒ ให หั ว หน า พรรคเป น ผู เ สนอชื่ อ สมาชิ ก ต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค และ
คณะกรรมการอํานวยการพรรค เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการดํารงตําแหนงทางการเมือง
หมวด ๔
สาขาพรรค
ขอ ๓๓ ในแตละป ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนดแผนการจัดตั้งสาขาพรรคในแตละภาค
หรือจังหวัด โดยคํานึงถึงความพรอมในการจัดตั้งสาขาพรรคดวย คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณา
ใหจัดตั้งเปนศูนยประสานงาน หรือสํานักงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไปพลางกอนก็ได
ในกรณีที่มีสมาชิกในแตละภาคและจังหวัดไมนอยกวาหนึ่งรอยคนเขาชื่อกันรองขอจัดตั้งสาขาพรรค
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา ใหแสดงความพรอมในการจัดตั้งในคํารองนั้นดวย
การจั ด ตั้ ง หรื อ การยกเลิ ก สาขาพรรค ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารหรื อ ระเบี ย บที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๓๔ ใหสาขาพรรคแตละสาขามีคณะกรรมการสาขาคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานสาขาพรรค
รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค
เหรัญญิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค ตํ าแหนงละหนึ่งคน และกรรมการอื่ น อยางน อยสองคน
แตไมเกินแปดคน ซึ่งเลือกจากที่ประชุมใหญของสาขาพรรคนั้น โดยใหลงคะแนนโดยวิธีลับ
ขอ ๓๕ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหตั้งสาขาพรรคแลว ใหประธานคณะผูกอตั้ง
เรียกประชุมใหญ สมาชิกสาขาพรรคเปน ครั้งแรกและตองมีสมาชิกมาประชุม ไมนอยกวาหาสิบคน
เพื่อเลือกกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๒ ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับอนุมัติใหตั้งสาขาพรรคได
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมการดําเนินงานของสาขาพรรค
ใหเปนไปตามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับและมติของพรรค
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ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุมกรรมการ เพื่อปรึกษากิจการของสาขาพรรคอยางนอย
ปละสองครั้ง
ขอ ๓๗ คณะกรรมการสาขาพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป นับแตวันที่ไดรับ
แจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง แลวให
ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่กรรมการสาขาพรรคชุดเดิม
พนจากตําแหนงตามวาระ แตใหคณะกรรมการสาขาพรรคชุดเดิม อยูทําหนาที่ตอไปจนกวากรรมการ
สาขาพรรคชุดใหมเขารับหนาที่
นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว ใหนําขอ ๒๐ มาบังคับโดยอนุโลมกับการพนจากตําแหนง
ของคณะกรรมการสาขาพรรค และเมื่อตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลงตามขอ ๒๐ ใหเรียกประชุม
เลือกสมาชิกในสาขานั้นแทน ภายในเกาสิบวัน นับจากวันที่ตําแหนงนั้นวางลง
ขอ ๓๘ สาขาพรรคเปน หนวยบริหารกิจการของพรรคในเขตเลือกตั้งและมีอํานาจหนาที่
ดังนี้
(๑) ชวยคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๒) ชวยสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ
(๓) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือหัวหนาพรรคมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และการประชุมใหญสมาชิกสาขาพรรค ใหนําขอบังคับ
วาดวยการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญของพรรคมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๕
คณะกรรมการดําเนินงาน
ขอ ๓๙ หัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการจริยธรรม
(๒) คณะกรรมการวิชาการและแผนงาน
(๓) คณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐสภา
(๔) คณะกรรมการกิจการสาขาพรรค
(๕) คณะกรรมการประชาสัมพันธพรรค
หากมีความจําเปนหัวหนาพรรคอาจตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาศึกษาหรือกระทํากิจการใด ๆ
ก็ได
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามที่ไดรับมอบหมาย หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด
ขอ ๔๐ คณะกรรมการจริยธรรมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รักษาระเบียบ วินัยและจริยธรรมของสมาชิก
(๒) สืบสวนและสอบสวนกรณีสมาชิกถูกกลาวหาและพิจารณากรณีสมาชิกควรไดรับการชมเชย
(๓) เสนอคณะกรรมการบริหารออกระเบียบในการยกยองสรรเสริญหรือลงโทษสมาชิก
(๔) สอดสองการทําหนาที่ของสมาชิกที่อาจมีผลกระทบตอพรรค
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๑ คณะกรรมการวิชาการและแผนงานมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) การวางแผนการปฏิบัติงานและวิธีดําเนินงานตามนโยบายของพรรค
(๒) รับผิดชอบในงานดานวิชาการและแผนงานของพรรค
(๓) การวางแผนการบริหารพรรค ใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายของพรรค
(๔) ดําเนินการคนควาและรวบรวมขอมูลในดานวิชาการและการทํางานของพรรค
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๒ คณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐสภามีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากลั่นกรองและยกรางพระราชบัญญัติและญัตติที่ควรเสนอตอรัฐสภา เพื่อเสนอ
ตอที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
(๒) ชี้แจงหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภาใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
พรรคทราบ
(๓) เสนอแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑและวิ ธีการดําเนิน งานดานรัฐ สภา
ใหสอดคลองกับการบริหารราชการแผนดินและขอบังคับของรัฐสภาตอพรรค
(๔) ประสานงานดานรัฐสภากับพรรคการเมืองอื่น
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๓ คณะกรรมการกิจการสาขาพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดแผนและวิธีการจัดตั้งสาขาพรรค
(๒) ควบคุม ดูแลใหสาขาพรรคแตละสาขาปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและนโยบายพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๖๔ ง
(๓)
(๔)
(๕)
ขอ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

พิจารณาหาแนวทางแกไขอุปสรรคตาง ๆ ของสาขาพรรค
ดําเนินกิจการตาง ๆ ที่พรรคจะตองรับผิดชอบตอสมาชิกในแตละสาขา
ดําเนินกิจการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔๔ คณะกรรมการประชาสัมพันธพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
วางแผนสรางความนิยมพรรค รวมทั้งการพัฒนายุวสมาชิกพรรคชาติไทย
วางแผนการประชาสัมพันธในผลงานและการปฏิบัติงานของพรรคในแตละรอบป
วางแผนการเผยแพรความรูดานการปกครองระบอบประชาธิปไตยแกสมาชิกและประชาชน
วางแผนการสัมมนากิจการของพรรค รวมทั้งการสรางความสัมพันธอันดีกับสื่อมวลชนตาง ๆ
ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หมวด ๖
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๕ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญตองมีสมาชิกมาประชุม ซึ่งประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (ถามี)
(๓) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
(๔) ผูแทนสมาชิกตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกําหนด โดยมีจํานวนรวมกัน
ทั้งหมดไมนอยกวา ๒๐๐ คน
ขอ ๔๖ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุม เวนแตการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหาร
ตามขอ ๑๖ ใหเชิญสมาชิกผูมีอายุสูงสุดที่เขาประชุมคนหนึ่ง เปนประธานที่ประชุมเปนการชั่วคราว
เฉพาะการประชุมนั้น
ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ใหรองหัวหนาพรรคคนหนึ่งคนใด
เป น ประธาน ถ า หั วหน า พรรคและรองหัว หน า พรรคไม ม าประชุ ม หรื อไม อ าจปฏิบั ติ ห น า ที่ ไ ด
ใหกรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม
ใหเลขาธิก ารพรรคเปน เลขานุ การในที่ประชุม ใหญ และจัดเจาหน าที่ดํา เนิน การประชุ ม
ใหเปนไปโดยเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบการประชุม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

ถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการพรรคคนหนึ่งคนใด
เปนเลขานุการที่ประชุมแทน
ขอ ๔๗ ใหคณะกรรมการบริหารวางระเบียบการประชุมใหญ แตในระหวางที่คณะกรรมการบริหาร
ยังไมไดวางระเบียบไว ใหใชขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎรโดยอนุโลม
ขอ ๔๘ การดําเนินกิจการตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการอํานวยการพรรค คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคการเมือง คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตย
ในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๑๐) กิจการอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมือง
ขอ ๔๙ ใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคปละหนึ่งครั้ง การประชุมใหญวิสามัญอาจมีได
เมื่อสมาชิกซึ่งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดทีม่ อี ยู
หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน เขาชื่อกัน ใหจัดใหมีการประชุมใหญ
วิสามัญของพรรคการเมือง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

ขอ ๕๐ การเสนอญัตติหรือเรื่องใด ๆ ใหที่ประชุมใหญพิจารณาตองเสนอใหคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาลวงหนาสิบหาวัน กอนการประชุมใหญ
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๕๑ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอยางนอยปละสามครั้ง
ขอ ๕๒ การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม และเมื่อพนเวลาสามสิบนาที นับแตเวลานัดประชุม
ยังไมครบองคประชุม ใหเลื่อนและนัดประชุมใหม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธาน และเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุมและใหนําขอ ๔๕
มาใชบังคับโดยอนุโลม
หัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได และหัวหนาพรรค
มิไดมอบหมายใหกรรมการบริหารคนใดทําหนาที่แทน ใหเลือกกรรมการบริหารที่มาประชุมคนหนึ่งขึ้นมา
ทําหนาที่ประธานเฉพาะสําหรับการประชุมครั้งนั้น
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผูเขาประชุม
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎรอยางนอย
สัปดาหละหนึ่งครั้ง หรือตามมติของที่ประชุมเปนคราว ๆ ไป และใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุม
ถาหัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม
ถาทั้งหัวหนาพรรคและรองหัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
คนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
ให เ ลขาธิ ก ารพรรคเปน เลขานุ ก ารที่ป ระชุ ม ถ า เลขาธิ การพรรคไม อ าจปฏิ บั ติห น า ที่ ไ ด
ใหรองเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๕๔ การประชุม สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ตองมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

สวนที่ ๔
การประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๕๕ ใหมีการประชุม รวมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอํานวยการพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคตามความจําเปนและความเหมาะสม
การประชุมรวมตามวรรคหนึ่ง ตองมีผูมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเขารวมประชุม
ทั้งหมด
สวนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ขอ ๕๖ การประชุ มกรรมการดํา เนิน งานแตละคณะใหดํา เนิน การตามความจํ าเป น และ
เหมาะสม
ขอ ๕๗ การประชุมกรรมการดําเนินงานแตละคณะ จะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มาประชุม
ไมนอยกวา หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
สวนที่ ๖
การลงมติที่ประชุม
ขอ ๕๘ ผูมีสิทธิ เขาประชุม คนหนึ่งมีเ สียงหนึ่ งในการลงคะแนน และในการออกเสีย ง
ลงคะแนน ใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูที่เขาประชุม จึงจะถือวาเห็นชอบในเรื่องที่ลงคะแนนนั้น
วิธีลงคะแนน ใหใชวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ เวนแตประธานจะเลือกวิธีการลงคะแนนเปนอยางอื่น
และที่ประชุมเห็นชอบดวย โดยไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย
ถาหากใชวิธีเขียนชื่อในกระดาษในกรณีเลือกบุคคล ใหใชกระดาษที่เจาหนาที่พรรคจัดให
เทานั้น
ในกรณีท่มี ีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๗
การประกาศเกียรติคุณและการลงโทษ
สวนที่ ๑
การประกาศเกียรติคุณ
ขอ ๕๙ การประกาศเกียรติคุณ ยกยอง สรรเสริญ ใหรางวัล ใหประกาศนียบัตร หรือ
มอบโลเกียรติยศ หรือกระทําการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนดแกสมาชิกผูซึ่งกระทําความดี
แกพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารตามรายงานของคณะกรรมการจริยธรรม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

ขอ ๖๐ การประกาศเกียรติคุณอาจกระทําไดตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศชมเชย ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาพรรค
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญและใหประกาศนียบัตร
ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ ใหประกาศนียบัตรและใหรางวัล
ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ มอบโลเกียรติยศ
ประกาศเกียรติคุณ ในที่ประชุ มใหญ มอบโลเกีย รติยศ และจารึกชื่อ ไวบ นแผน ปา ย

ณ สํานักงานใหญ
(๖) กระทําการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
สวนที่ ๒
การลงโทษ
ขอ ๖๑ เมื่อคณะกรรมการบริหารไดพิจารณาผลของการถูกกลาวหาของสมาชิกตามรายงาน
ของคณะกรรมการจริยธรรม ใหคณะกรรมการบริหารมีมติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่อง
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

วากลาวตักเตือน
ตําหนิในที่ประชุม
ทําทัณฑบน
ใหพนจากการเปนสมาชิก

ขอ ๖๒ คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณามีมติใหสมาชิกพนจากการเปนสมาชิก ในกรณีความผิด
ดังตอไปนี้
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมติพรรค
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ คณะกรรมการบริหาร หรือของประชาชน
สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๓) การกระทําที่อาจกอความเสียหายอยางรายแรงตอชื่อเสียงและเกียรติคุณของพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

หมวด ๘
การบริหารการคลังและการบัญชี
สวนที่ ๑
รายไดและทรัพยสิน
ขอ ๖๓ รายไดและทรัพยสินของพรรค ประกอบดวย
(๑) รายไดปกติจากคาธรรมเนียม การจดทะเบียนและคาบํารุงของสมาชิก
(๒) รายไดจากการบริจาค การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของพรรค และเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ
ทั้งนี้ รายไดจากการบริจาคใหเปนไปตามกฎหมาย
(๓) เงินและทรัพยสินอื่นซึ่งไดมาโดยไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย
สวนที่ ๒
การบัญชี
ขอ ๖๔ รายไดที่เปนเงิน ใหนําฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงในนามของพรรค
ขอ ๖๕ รายจายของพรรคมี ดังตอไปนี้
(๑) รายจายสามัญ ไดแก รายจายที่ตองจายตามปกติ
(๒) รายจายวิสามัญ ไดแก รายจายเปนกรณีพิเศษ
ขอ ๖๖ ใหหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ซึ่งหัวหนาพรรคมอบหมายคนหนึ่งคนใด
ลงลายมือชื่อรวมกับเลขาธิการพรรคหรือเหรัญญิกพรรคคนหนึ่งคนใดรวมเปนสองคน มีอํานาจลงนาม
ในเช็คสั่งจายเงินของพรรค
ขอ ๖๗ ใหมีสมุหบัญชีดําเนินการในทางการบัญชีของพรรค และใหมีผูสอบบัญชีเสนองบดุล
ตอที่ประชุมใหญทุกป ภายใตการกํากับ ดูแลของเหรัญญิกพรรค
สวนที่ ๓
การบริหารการคลังและการบัญชีของสาขาพรรค
ขอ ๖๘ การบริหารการคลังและการบัญชีของสาขาพรรค ใหใชขอบังคับในหมวด ๘ สวนที่ ๑
และสวนที่ ๒ ของขอบังคับนี้มาใชโดยอนุโลม
ขอ ๖๙ ใหประธานสาขาพรรค หรือรองประธานสาขาพรรคคนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อ
รวมกับเหรัญญิกสาขาพรรค รวมสองคนมีอํานาจลงนามในเช็คสั่งจายเงินของสาขาพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

หมวด ๙
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ ๗๐ กรรมการบริหารจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง อาจเสนอใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคได
โดยทําเปนหนังสือพรอมกับคําชี้แจงขอดีขอเสียในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ยื่นตอหัวหนาพรรค
เมื่อหัวหนาพรรคไดรับคํารองขอตามวรรคหนึ่ง ใหนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร
แลวนําเสนอที่ประชุมใหญ
ขอ ๗๑ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรค ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม
หมวด ๑๐
การเลิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๗๒ การเลิกพรรคจะกระทําไดตอเมื่อสมาชิกพรรคทุกคนมาประชุมและมีมติเอกฉันท
ใหเ ลิก พรรค หรื อกรณี ตามบทบั ญญั ติข องกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว าด วยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐
การเลิกสาขาพรรคการเมือง ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
คณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา จํานวน ๙ คน ดังนี้
๑. นายกฤต รัตนคามินี
หัวหนาพรรค
๒. นายมานะ อนันตธนวิทย
รองหัวหนาพรรค
๓. นายบรรหาร มณีลาภ
เลขาธิการพรรค
๔. นายชํานาญ ผองสุวรรณ
รองเลขาธิการพรรค
โฆษกพรรค
๕. นางสาวนฤมล ลอมเขตร
๖. นางสาวอัจฉรา หมื่นรักษ
เหรัญญิกพรรค
๗. นางสาวมลฤดี มืดมาก
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นางสาวบงกช อันตรเสน
กรรมการบริหารพรรค
๙. นายชยุตม ชุมไชโย
กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

