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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคคนไทยสามัคคี
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคคนไทยสามัคคี
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๒ /๒๕๕๒ ตั้งแตวัน ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคคนไทยสามัคคี ดังนี้
นโยบายพรรคคนไทยสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๒
รวบรวมผูคนเขาเปนอันหนึ่งอันเดียว กําหนดทิศทางประวัติศาสตรใหม ฟนฟูบูรณาการของ
ประเทศทุกภาคสวนที่ลาหลัง ออนแอ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขและยกเลิกกิจการการประกอบกิจ
ที่ลาหลัง ทั้งภาคเอกชนและวิสาหกิจของรัฐ ปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยประชาชน
เปน ผูกําหนดผดุงไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ปฏิเสธวัฒนธรรมตางชาติที่เปน บอ นทําลาย
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิธีการดําเนิน ชีวิตอยางไทยตามวิถีทางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
พรรคคนไทยสามัคคี จึงเปนพรรคการเมืองที่เชิดชูคนรักชาติ รักประชาชน และเปนพรรค
ของประชาชนเพื่อประชาชน โดยประชาชน ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ มีสวนรวมมือกอตั้งและควบคุมดูแล
การบริหารงานของพรรค เพื่อกอบกู ฟนฟูเศรษฐกิจและบูรณาการของประเทศ สรรสรางสังคมไทย
ใหนาอยู นาหวงแหน มีความอบอุนเอื้ออาทรตอกัน ดูแลทุกขสุขซึ่งกันและกัน
พรรคคนไทยสามัคคีจักใชนโยบายที่กลาวมาโดยตลอดนี้เปนหลักเพื่อดําเนินการ พรอมกับ
นําความคิดของประชาชน กํ าหนดทิ ศ ทางปรับเปลี่ย นแผนและโครงสรางใหสอดคลองอยางเป น
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒ นาประชาชน พัฒนาชาติ บูรณาการประเทศไปสูความเจริญกาวหนาทัน สมัย
สรางจิตสํานึกเปนประชารัฐที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเชิดชูไวซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

๑. นโยบายการเมือง
เนนการใหการศึกษาทางดานการเมืองแกประชาชนทุกหมูเหลาใหฟนฟูตื่นตัวขึ้นเห็นความสําคัญ
ของการรวมกลุม รวมกิจกรรมอัน จะนําไปสูความมีเสถียรภาพ เอกภาพ เปนไทยอัน เปน รากฐาน
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ธํารงไวเพื่อความสมบูรณพูนสุขทั้งสวนตัว ทั้งสถาบันครอบครัว
ตลอดจนชุ ม ชนและประเทศชาติโดยอาศัยความเชื่อของประชาชนย อมพัฒ นาตนเองดว ยศักยภาพ
สติปญญา และพลานุภาพตนเองอยางมีพลัง
ในการนี้ พรรคคนไทยสามัคคีจะสงเสริมองคกรจัดตั้งกลุมจัดตั้งตามลักษณะของอาชีพในชนบท
หมูบานและเขตเมืองจนสามารถรวบรวมเปนองคกรขนาดใหญแลว ชี้นําเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพ
และสามารถสรางเกราะปองกันผลประโยชนของตนเองมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ขมเหงโดยตรง
หรือโดยออมและไมอยูในฐานะเปนฝายถูกกระทําตอไป
พรรคคนไทยสามัคคีจะใหความสําคัญแกการกระจายอํานาจในการปกครองตนเองในทองถิ่น
ของประชาชนชนบท พรอมเอาใจใสสงเสริมจัดตั้งกลุมการเมืองในรูปแบบตาง ๆ ใหเปนประชาธิปไตย
และใหสมาชิกจัดตั้งในเขตชนบทคัดเลือกผูแทนของตนเองเพื่อสงเสริมผูแทนนั้นไปเปนผูนําในระดับตาง ๆ
ของพรรค และพรรคยอมแตงตั้งเปนผูประสานประโยชนระหวางพรรคกับสมาชิกพรรคในเขตชนบทนั้น ๆ
ใหประชาชน สมาชิก มวลชนทั้งหลายเปนผูมีสวนสนับสนุนหรือถอดถอนผูนําของกลุมของตนอันจะเปน
การกลั่นกรองใหไดผูแทนในระดับตาง ๆ ของตนไดไปทําหนาที่เปนผูแทนของกลุมตนและของประชาชน
ในการบริหารประเทศตอไป
๒. นโยบายการบริหาร
พรรคคนไทยสามัคคีมีความเรงรีบที่จะดําเนินการปฏิรูปในดานการจัดการปรับปรุงระบบงาน
ของทางราชการใหเอื้อประโยชนตอประชาชนใหมากที่ สุด โดยกระตุน แนวความคิ ด อุดมการณ
วิธีการ การดําเนินการใหเปนการบริการ เพื่อสนับสนุนกิจการแกประชาชนจะไดเรงรีบการดําเนินการ
กระจายอํานาจทางการจัดการลงสูประชาชน เพื่อใหไดรับความกาวหนาและพึ่งตัวเองได
ประชาชนจะรวมเสนอ กําหนดทิศทางของประเทศในฐานะผูมีสิทธิ์มีสวนในการพัฒนาบูรณาการ
ของประเทศร ว มกั น และสามารถตรวจสอบการดํ า เนิ น การอยา งโปร ง ใสถู ก ต อ งและเป น ธรรม
ตามหลักการจัดการบริหารบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
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๓. นโยบายตอกระบวนการยุติธรรม
พรรคคนไทยสามัคคี ถือความสมเหตุสมผลที่มนุษยประพฤติปฏิบัติตอบุคคลอื่นในความเปนมนุษย
เชนเดียวกัน ถือเอาความเปนอยูอยางเปนธรรมชาติ ถือเอาความเอื้ออาทรแบงปน ในทรัพยากรนั้น
อยางเทาเทียมใหมนุษยดํารงอยูดวยกันอยางสันติ สงบ และความปรองดอง อบอุน การสนับสนุนใหโอกาส
ปฏิเสธการขูดรีด ขมเหง และการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สงเสริมเสรีภาพเชิดชู
สิทธิมนุษยชน
พรรคคนไทยสามัคคี จะดํ าเนิ น การปฏิรู ปเปลี่ยนแปลงแกไ ขเพิ่ม เติม หรือ ยกเลิ กกฎหมาย
กฎระเบียบขอปฏิบัติการใชกฎหมายตอประชาชนและยกเลิกกฎหมายทั้งปวงที่ไมเอื้อประโยชนตอประชาชน
พลเมือง ตลอดถึงการออกพระราชบัญญัติ วาดวยการใชกฎหมายประเพณีทองถิ่น หรือกฎหมายกลางบาน
กลาวคือเมื่อเกิดขอผิดพลาดใด ๆ ขึ้นในหมูบานที่เปนผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพและความสุขของประชาชน
ในหมูบาน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการหมูบาน โดยจัดตั้งขึ้น เปน ผูไกลเกลี่ยประนีประนอม
เพื่อยุติปญหาเบื้องตนโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ เมื่อปญหาดังกลาวไมอาจยุติลงได ใหคณะกรรมการ
หมูบานนําสงไปสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หรือเทศบาลตําบล เพื่อตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
ระดับตําบลหรือระดับเทศบาลเพื่อประนีประนอมหรือยุติปญหา
๔. นโยบายเศรษฐกิจ
จากการนําของผูนํา ประเทศเขา สูระบบทุน นิย ม โดยการกาวสู การคา เสรีซึ่ งประเทศคูค า
เปนประเทศมหาอํานาจทั้งทางดานการงานและอาวุธทําใหประเทศไทยเสียเปรียบในการคา เพราะผูนํา
ขาดวิสัยทัศ นใ นการมองวาประเทศไทยเปน ประเทศกสิกรรมมีพืช ผลทางการเกษตรเปนสินคาหลัก
ในการสง ออก สว นคูคาสั่งเขาอุตสาหกรรมหนั กและเทคโนโลยีจึง เปน การดํ าเนิน การที่ผิดพลาด
การประกอบกิจตาง ๆ ไมสอดคลองกับพื้นฐานการผลิตของประเทศภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยรวม
ไดรั บผลกระทบอย างรุน แรงทํา ใหประชาชนบางสวนลม ละลาย สิ้ นเนื้อประดาตัว และส วนใหญ
ของประเทศไดรับความบอบช้ําจนไมอาจแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
พรรคคนไทยสามัคคีจึงมีนโยบายมุงเนนเฉพาะและจะตอสูกับปญหาภาวะวิกฤตเฉพาะหนา ดังนี้
๑. ใหความสําคัญในการผลิตและใหความสําคัญในการสงออกเปนหลัก
๒. ใหความสําคัญในการผลิตเพื่อยังชีพแบบพอเพียงเปนหลัก และใหความสําคัญในการแขงขัน
กับตลาดโลกเปนรอง
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๓. ใหความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของมหาชนเปนหลัก
๔. ใหความสําคัญในการผลิต การแปรรูป อุตสาหกรรม การตลาด และการบริการอยางครบ
๕. เนนการสงออกกับสินคาหลักของประเทศเปนสําคัญ
๖. ใหความสําคัญ สนับสนุน ตอชาวไรชาวนา เกษตรกร และกรรมกรผูใชแรงงานในการเกษตร
เพื่อสงเสริมการผลิตอยางครบวงจร
๕. นโยบายการเกษตรกรรม
พรรคคนไทยสามัคคีมุงเนนการพัฒนาดานการเกษตรกรรมเปนกรณีพิเศษเพราะประเทศไทย
ยืนอยูบนรากฐานการเกษตรอันเปนรากเหงาของธุรกิจอื่นทั้งปวงที่ผานมาในอดีตถึงปจจุบัน
พรรคคนไทยสามัคคีจึงจําเปนตองดําเนินการในทุก ๆ ดาน กระทั่งผลักดันใหประชาชนได
ตระหนั ก มี ห ลั ก ประกั น ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต มี ธุ ร กิ จ ของกลุ ม ตนเองอย า งครบวงจรทั้ ง การผลิ ต
การแปรรูปอุตสาหกรรม การจัดจําหนายทั้งภายในและตางประเทศการบริหารการทุกชนิดอยูภายใต
การควบคุมขององคกรของตนเองและสามารถพัฒนาตนเองอยางครบครันสามารถกําหนดอนาคตของ
ตนเองอยางแทจริงได
นโยบายพรรคคนไทยสามัคคี จึงมุงเนนประเด็นหลัก ดังนี้
๑. ให รัฐ จั ดหา วัส ดุ อุป กรณ และปจ จัย การผลิต พั น ธุ พืช พั น ธุ สั ตว โดยให เ ครดิ ต
เปนเวลา ๕ ปปลอดดอกเบี้ย
๒. ใหรัฐสงผูเชี่ยวชาญออกใหความรูแกประชาชน
๓. ใหรัฐจัดหาหรือสนับสนุนกองทุน ทุนสํารองใหประชาชน
๖. นโยบายพัฒนาสังคม
สังคม คือ การอยูรวมกัน ของกลุมชนจากครอบครัวรวมกันเปนหมูบานเปนตําบล อําเภอ
ประเทศชาติ และสากลโลก สิ่งหนึ่งที่มีแรงผลักดันใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
พรรคคนไทยสามัคคีไดเล็งเห็นความขัดแยงในสังคม พรรคจึงวางนโยบายเพื่อสังคมและพัฒนา
สวนตาง ๆ ทางสังคมอยางเรงรอนไว ดังนี้
๑. เรงสรางจริยธรรม คุณธรรมใหกับเพื่อนมนุษยดวยกัน
๒. รื้อฟนวัฒนธรรมทองถิ่นใหสอดคลองความสงบสุข
๓. ปรับปรุง ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบทางสังคมเพื่อใหประโยชนแกประชาชนใหมากที่สุด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

๔. จัดการฟน ฟูเรงรัดใหทุกคนมีงานทําและมีรายไดอยางตอเนื่อง ลดปญหาการวางงาน
อยางสิ้น เชิง จัดกองทุน สวัสดิการของชุม ชนใหเวทีใ หโอกาสแสดงออกอยางกวางขวางไมขัดแยง
หรือขวางกั้นภูมิปญญาทองถิ่น ใหองคกรประชาชนในทองถิ่นควบคุมดูแลดวยประชาชนเอง ตลอดถึง
สนับสนุนกิจกรรมเนนสงเสริมใหทุกคนทุกครัวเรือนมีหลักประกันในชีวิตตลอดถึงรวมกลุมการจัดการ
ในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของตนเอง
๗. นโยบายตอศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมคือสวนหนึ่งอันเปนปจจัยของการดําเนินชีวิต มีชีวิตเปนไปเพื่อความสามัคคี
ความสงบ ความบันเทิง โดยปราศจากสิ่งลามกและจะตองไมผูกพันในเชิงพาณิชย ทั้งนี้ เปนกิจกรรม
ที่จรรโลงไวเพื่อความสุนทรีย ควบคุมและกลอมเกลาทางอารมณ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่บริสุทธิ์
สะอาด ไมเปนบอเกิดความหลงงมงายและไมเปนสื่อ อุปกรณ เครื่องมือที่ซึ่งจะนําไปสูการกดขี่ขมเหง
และขูดรีด ตลอดถึงไมเปนแหลงที่มาแหงการทําลาย ความรักสามัคคีของการดํารงชีวิตอยางผาสุกของ
คนในชาติ
๘. นโยบายการใหการศึกษาทางการเมือง
พรรคคนไทยสามัคคีจะจัดใหมีการศึกษาและใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชน
อยางตอเนื่อง ดังนี้
๑. จัดตั้ง “สถาบันผูนําทางการเมืองของพรรคคนไทยสามัคคี” เพื่อพัฒนาบุคลากรของพรรค
ทุกระดับ
๒. จัดตั้งสถานที่เพื่ออบรมใหความรูแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปอยางสม่ําเสมอ
๓. จัดทําหนังสือพิมพและวารสารของพรรค
๙. นโยบายสาธารณสุข
พรรคคนไทยสามัคคีใหความสําคัญตอการบริหารสาธารณสุขดานสุขภาพและพลานามัยของ
ประชาชนจึงวางนโยบายสาธารณสุขไว ดังนี้
๑. พรรคจะสงเสริมคนควาการวิจัยทางการแพทยทั้งเวชภัณฑปจจุบันและการแพทยแผนไทย
๒. พรรคจะสงเสริมการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับกระบวนการองคการแพทย
๓. พรรคจะเนน สงเสริมการสาธารณสุขชุมชนใหสามารถรักษาผูปวยไดทันที และจัดให
มีทุกชุมชนทุกพื้นที่ และมีนายแพทยที่ชํานาญคอยบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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๔. พรรคจะจัดตั้งใหมีหนวยแพทยอาสาสมัครประจําหมูบานเพื่อดูแลประชาชนอยางทั่วถึง
และจัดใหอบรมใหความรูแกสมาชิกหมูบาน
๕. พรรคจะเรงรัดออกระเบียบ กฎหมายและใหมีการปฏิบัติอยางจริงจัง คือใหมีศูนยระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอม เชื้อโรค โรคระบาด เพื่อหาทางปองกันอยางมีประสิทธิภาพ
๑๐. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
พรรคมีความมุงมั่นในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศใหมีความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศระหวางภาคการเกษตรเปนหลัก
พรรคจะเรงพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีใหเพียงพอทั้งปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อตอบสนองตอการผลิต การแปรรูปผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพอุตสาหกรรมใหได
ผลิตภัณฑคุณภาพ สรางมูลคาเพิ่มและมีความเปนมาตรฐานทําลายภาพพจนเกา ๆ ใหมีการเปนธรรมแก
ผูบริโภคไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ ตลอดจนการไดรับบริการทันทวงทีดวยเทคโนโลยีทันสมัย
๑๑. นโยบายตางประเทศ
สังคมทั่วโลก ประชาชนทั่วโลก คือ สิ่งซึ่งเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความยากจนของประเทศหนึ่ง
ยอมสงผลตอประเทศอื่น ๆ ดวยความสามัคคีประชาชนทั่วโลก คือความสําคัญสูงสุดที่จะนําสังคมโลก
อยูรวมกันอยางสงบสุข กติกาของประเทศหนึ่ง ๆ ยอมเปนสิทธิของประเทศนั้น ๆ แตความสําคัญของ
ประชาชนทั่วโลกยอมเอื้ออาทรตอกันและกัน แมแตลัทธิ ตางกฎตางกติกาก็ตามทางพรรคจึงวางนโยบาย
เรื่องนี้ ดังนี้
๑. จะตองสรางสัมพันธภาพกับมวลมิตรประเทศเพื่อนบานใหแนนแฟน
๒. สรางมิตรภาพกับประเทศดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนาทั่วโลก
๓. ชวยเหลือเกื้อกูลประเทศลาหลังที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ ภัยจาก
ภาวะสงคราม ภัยที่ถูกรังแกจากประเทศมหาอํานาจ
๔. ประเทศเกษตรกรรม ชาวไร ชาวนา ตองสามัคคีกันเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยีรวมกัน
๕. พรรคคนไทยสามัคคี ยังวางมาตรการใหชุมชนในประเทศติดตอประสานงานรวมมือ
ผูกมิตรกับชุมชนตางประเทศเพื่อสานประโยชนรวมกัน
๑๒. นโยบายการปองกันประเทศ
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พรรคมีนโยบายที่จะหลอมรวมพลังของประชาชนเปนกองทัพประชาชนโดยแทจริง และ
มีความพรอมรบทุกเมื่อ ถาใชยุทธโรบายทางการทูตไมเปนผลแนวทางของพรรค คือ
๑. สงเสริมใหมีการผลิตอาวุธ ยุทธปจจัย จะพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารสนับสนุนใหทันสมัยขึ้น
๒. ลดโอกาสการใชอาวุธระหวางประเทศ แกไขความขัดแยงชายแดนโดยสันติ
๓. กองทัพหลักของประเทศจะตองลงสูทองถิ่น รวมมือพัฒนากับประชาชนใหความรูกับ
ประชาชน
๔. จัด หน วยอาสาสมั ครเพื่ อป องกัน ตนเอง เสริ ม ขยายกองกํา ลัง อาสาสมั ครให เข ม แข็ ง
เพื่อรับใชชาติ
สรุปนโยบายพรรคคนไทยสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๒
๑. พลี ชีพ เพื่ อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย และยึ ดมั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. จัดตั้งสภาคุณธรรมนําการเมืองมีความซื่อสัตยตอ ประชาชน
๓. จัดตั้งสถาบันสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
๔. จัดตั้งสถาบันเกษตรกรแหงชาติ
๕. จัดตั้งกองทุนเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
๖. จัดตั้งธนาคารหมูบานทุกหมูบาน
๗. สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
๘. สงเสริมระบบสหกรณเพื่อแกปญหาการผลิต การแปรรูป และการตลาดของเกษตรกร
๙. เรียนฟรี อนุบาล ปริญญาตรี อายุตองไมเกิน ๒๕ ป
๑๐. ปลดหนี้เกษตรกร
๑๑. เรงออกเอกสารสิทธิ จัดที่ดินทํากิน โดยยึดแนวเกษตรทฤษฎีใหม
๑๒. ปราบปรามคอรัปชั่นอยางเด็ดขาด
๑๓. สรางงาน สรางรายได กระจายประโยชนสูชนบท
๑๔. จัดระเบียบการสงแรงงานไปตางประเทศ
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๑๕. จัดตั้งโครงการชลประทานระบบทอเพื่อสงน้ําเขาสูนา ไร สวนอยางทั่วถึง
๑๖. จัดตั้งสถานีโทรทัศนเพื่อการเกษตร
๑๗. จัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร
๑๘. สงเสริม ใหตั้งโรงงานผลิตน้ํามันเอทานอลจากมัน สําปะหลัง ออย มะพราว ปาลม
สบูดํา ฯลฯ
๑๙. สงเสริมใหจัดตั้งโรงงานผลิตปุยอินทรียชีวภาพทุกตําบลเพื่อเกษตรปลอดสารพิษ
๒๐. สนับสนุนกิจกรรมของกองทัพและจัดตั้งอาสาสมัครเพื่อปองกันตนเองใหเขมแข็ง
ขอบังคับพรรคคนไทยสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอบังคับพรรคคนไทยสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคคนไทยสามัคคี
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทาง
และหลักเกณฑใ นการบริหารพรรค และการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคคนไทยสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคคนไทยสามัคคี เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
Konthaisamakkee ใชชื่อยอภาษาไทย คทค. ชื่อยอภาษาอังกฤษ KTK
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคคนไทยสามัคคี ใชเครื่องหมายรูปพนมมือมีชอชัยพฤกษ ตัวหนังสือชื่อพรรคสีแดง
พื้นสีขาว พื้นสีน้ําเงินสโลแกนพรรค ตัวหนังสือสีขาว
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ขอ ๕ สํานั กงานใหญ ตั้ งอยู เลขที่ ๑๖/๑๑ หมู ที่ ๑ ตํ าบลบางโพธิ์ เหนื อ อํ าเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย ๑๒๑๖๐
ขอ ๖ สาขาพรรคคนไทยสามัคคีที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคคนไทย
สามัคคี สาขาคนไทยสามัคคีประจําภาค จังหวัด อําเภอ
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) ผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผูที่มีสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญพรรค หรือ
ตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
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เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครแลว ใหเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัด คานใหยื่น ต อนายทะเบียนสมาชิ กพรรคหรือ นายทะเบี ยนสมาชิก สาขาแลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือ วาสมบูรณ เมื่อไดยื่น ใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํ า นวนกรรมการบริ ห ารพรรคและสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง หมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้น ไดอุทธรณตอศาลรัฐ ธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับ แตวัน ที่
พรรคการเมืองมีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญและ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ
ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติ
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ดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของ
พรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพ
ของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดํ าเนิ น การรับสมัครสมาชิกให มีจํา นวนไมน อยกว าหา พัน คน ซึ่ งอย างน อยตอ งประกอบดว ย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรค ใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยจิตสํานึก
ในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
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(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคใหพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดําเนินงานของพรรค
ดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกม วลสมาชิกพรรคทุกทานอยา งเต็ม รูปแบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปน การสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมือ งแกสมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไปอั น จะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภา เปนที่ศ รัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
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(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูล ขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน การรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อ ให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริม ใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิก พรรค กรรมการบริห ารพรรคและกรรมการสาขาพรรคร วมกั น
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนด
วินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคทุกระดับ ตองยึดมั่นใน
อุดมการณของพรรคและไมฝาฝน ตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไม ใ ช ค วามเป น สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตีหรื อ
วิพากษวิ จารณสมาชิก พรรคด วยกั น หรื อองคกรของพรรคต อบุค คลภายนอกในทางที่ เสีย หายและ
บอนทําลาย
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(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) ตอ งศึ ก ษากระตื อ รื อ ร น ในการสร า งองค ก รพรรคให เ ติ บ ใหญ ด ว ยการเสี ย สละและ
ใหความรู ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรบั มอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปน คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปน องคกรหลักใน
การบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
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(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารพรรค ใหดํา เนิน การในที่ประชุม ใหญพรรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลื อกตั้ง หัว หน าพรรคหนึ่ง คนในการเสนอชื่อ ผูเ ปน หัว หน าพรรคต อที่ ประชุ ม ใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ใหหั วหนา พรรคที่ไ ดรั บเลือกตั้ง ใหมเ สนอชื่ อบุ คคลที่ เห็น สมควรใหเ ปน กรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเ สนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
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(๒) ลาออก และใหถือวาสมบูรณ เมื่อไดยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่
แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กาํ หนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
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(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อ
แตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ให ค วามเห็ น ในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) ยุบเลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนิน การตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
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(๑๔) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎ ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศกฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและ
งบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
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หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจาณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(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
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัด ตั้ งสาขาพรรคการเมื อ งให ขึ้น อยูกั บ การพิจ ารณาของคณะกรรมการ
บริหารพรรคตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
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(๒) ใหผูแ ทนสมาชิกผูริเริ่ม จัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่น แสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชี
รายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแ จ งสํานั กงานใหญ พรรคทราบ เพื่อใหหัว หนาพรรคแจงใหน ายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุม
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน โดยการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรค ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้ งจากสมาชิก ซึ่งมีภูมิ ลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ แ ละ
ใหลงคะแนนลับตามสําคัญ ดังนี้
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(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปน ลําดับ แรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงาน โครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคและ
เปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
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(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติใ นกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็ น ชอบของกรรมการสาขาพรรคไม น อ ยกว า กึ่ งหนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธานสาขาพรรค
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมี อํา นาจหน าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบตามที่ ป ระธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย บัญชี
ทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
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(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการ
ทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผูนําทําหนาที่แ ทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่
ไดมีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณี ที่มี เหตุ ใ ห คณะกรรมการสาขาพรรคพน จากตํา แหนง ทั้งคณะ ให คณะกรรมการ
สาขาพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดให
มอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของ
พรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

หมวด ๓๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใ หถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม าประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ใหหัวหนาพรรคเป น ประธานในที่ประชุมใหญ ถา หัวหน าพรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขาธิการพรรคหรือ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
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(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมื อ ง รองเลขาธิ ก ารพรรคการเมื อ ง เหรั ญ ญิ ก พรรคการเมื อ ง นายทะเบี ย นสมาชิ ก
พรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือ กตั้งคณะกรรมการคัดเลื อกผูสมัค รรับเลื อกตั้งของพรรคการเมือ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมื อ ง และคณะกรรมการส ง เสริ ม ความเป น ประชาธิ ป ไตยใน
พรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนิน การสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๘) กิจ การที่ เ สนอโดยคณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อ ง ประธานสาขา
พรรคการเมืองไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่
จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
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ขอ ๔๖ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ เปน ประธานที่ประชุมแทน และใหเ ลขาธิการพรรคเป น
เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็น ชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนัน้
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติ ให ถื อเสี ยงข างมากของสมาชิ กที่ ม าร วมประชุ ม กรณี ที่ มี เสี ยงเท ากั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไม มาประชุ ม ให รองประธานสาขาพรรคทํ าหน าที่ แทน ถ ารองประธานสาขาพรรคไม มาหรื อไม อยู
ในที่ ประชุ ม ใหค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ม าประชุ ม เลือ กกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป น ประธาน
ที่ประชุมและใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
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(๑) กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมืองมี หนาที่รั บผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
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ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและ
รับ รองความถู กต อ ง ตลอดจนจั ดส ง บัญ ชี ของสาขาพรรคการเมือ งเพื่ อ แสดงรวมไวใ นบั ญ ชีข อง
พรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแ ลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้น
เกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ าก
การจัดกิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ าก
การบริจาคแกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวน การกระทําอัน ควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหาร
พรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็น วาไมมีมูล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกิน กวาหาคนเปน กรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพน จากการเปน
สมาชิกพรรค ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําได ก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ป ระชุ ม ใหญ พรรคออกเสี ย งลงคะแนนอนุมั ติ โ ดยคะแนนเสี ยงเกิน กว า
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๖๙ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ทั้งหลายหลังจากการชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคคนไทยสามัคคี
คณะกรรมการบริหารพรรคคนไทยสามัคคี จํานวน ๙ คน ดังนี้
๑. นายสุเทพ หุนดี
หัวหนาพรรค
๒. นายนอม ใจคุมเกา
รองหัวหนาพรรค
๓. นายสงัด ปาสุวรรณ
เลขาธิการพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง
๔. นายสมชัย แสงน้ํา
๕. นางสุนี ศรีวิฆาร
๖. นายภูเบศ สาริพร
๗. นางสาววารีกรณ พุกเงิน
๘. นายประสิทธิ์ พุกเงิน
๙. นายสุเมธ สิญธเจริญ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

