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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติไทยสามัคคี
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุม ครั้งที่ ๘๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดรับจดแจงการจัดตัง้ พรรคการเมือง
ชื่อ พรรคชาติไทยสามัคคี ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒๐/๒๕๕๖ ตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคชาติไทยสามัคคี ดังนี้
นโยบายพรรคชาติไทยสามัคคี
พรรคชาติไทยสามัคคี เปนสถาบันทางการเมืองที่ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขเปน อุดมการณสําคัญ เทิดทูนไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
อันเปนที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทย ธํารงไวซึ่งเอกราช พิทักษรักษาไวซึ่งอธิปไตย บูรณภาพแหง
ดินแดนของรัฐ ยึดประโยชนของชาติเปนสําคัญ สรางความเสมอภาคและความเทาเทียมกันของบุคคล
ตามหลักภราดรภาพ ใชแนวทางบริหารราชการแผนดินยึดโดยหลักธรรมาภิบาล สรางความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได รักษาคํามั่นสัญญาดวยสัจจะวาจาที่มีความรับผิดชอบตอประชาชน สังคม ภายใตจริยธรรม
ที่เปนฐานรากของสังคมไทย มุงพัฒนาเพื่อเสริมสรางสังคมฐานลางของประเทศในทุกภูมิภาคใหเกิดความเขมแข็ง
โดยการรวมใจคนไทยทั้งชาติเพื่อรวมกันพัฒนาชาติไทย เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ
ระงับความขัดแยงทางอุดมการณทางการเมืองภายใตหลักประชาธิปไตยและหลักสันติวิธี เพื่อแกปญหาการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา โดยไดกําหนดนโยบายของพรรคไว ๙ ดาน ดังตอไปนี้
๑. นโยบายดานความมั่นคง
พรรคชาติไทยสามัคคีจะดําเนินการตามนโยบายดานความมั่นคง จะพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และตองจัดใหมีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจําเปน และเพียงพอ เพื่อพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ
สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
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ทรงเปนประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ พรรคชาติไทยสามัคคีจะดําเนินการตามนโยบายดานความมั่นคง
ดังตอไปนี้
(๑) ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย และเทิดทูนสักการะไวแหงเกียรติยศของสถาบัน ปองกัน
และปองปรามอยางจริงจัง ไมใหมีการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ เสริมสรางจิตสํานึกประชาชนชาวไทย
ใหมีความจงรักภักดี เชิดชูพระเกียรติตอสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
อยางเขมแข็งดวยความจงรักภักดี
(๒) ผลักดันใหเกิดแนวทางความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ และสงเสริมใหเกิดกลไก
ระงับความขัดแยงกันทางอุดมการณทางการเมืองภายใตหลักประชาธิปไตยและสันติวิธี
(๓) ยึดมั่นในแนวทาง เขาใจ เขาถึง และพัฒนา เพื่อแกไขปญหาความไมสงบภายในประเทศ
(๔) กองกําลังภายในประเทศทุกประเภท ทุกหมูเหลา ตํารวจ ทหาร อาสาสมัครจะปฏิบัติงาน
รักษาความสงบรวมกันได โดยไมมีขอขัดแยงทางกฎหมายซึ่งจะไดรับการแกไขใหสอดคลองกัน
(๕) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ ทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือน จะตองเขมงวด
กลั่นกรองใหไดคนดีมีคุณธรรม และเมื่อไดรับการบรรจุเขาสูตําแหนงแลวจะตองไดรับการอบรมเติมเต็ม
(๖) จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนสวัสดิการคาตอบแทน เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ใหแ ก
ทหาร ตํารวจ ในทุกระดับใหเพียงพอเหมาะสม
(๗) สนับสนุนการพัฒนาความพรอมของกองทัพ เพื่อใหกองทัพมีความพรอมในการรักษาไวซึ่งอธิปไตย
บูรณภาพแหงดินแดน และผลประโยชนของชาติควบคูไปกับการสงเสริมการพัฒนาประเทศและการปองกัน
บรรเทาภัยสาธารณะ
(๘) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการป อ งกั น ประเทศให มี ขี ด ความสามารถ
ในการปองกันตนเองและรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือจากประชาชน
เพื่อรวมพัฒนาระบบการปองกันประเทศ
(๙) ใหกองทัพมีบทบาทในการพัฒนาความรวมมือกับกองทัพอื่นนอกราชอาณาจักรมากขึ้น
ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การศึกษาและการพัฒนาในทุกดาน โดยรวมมือกัน
เสริมสรางความมั่นคงนอกราชอาณาจักรทั้งในระดับประชาคมอาเซียน ภูมิภาคและสากล
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๒. นโยบายดานการเมือง
พรรคชาติไทยสามัคคีจะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวนโยบายดานการเมือง
ที่เห็นความสําคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาจากฐานที่เขมแข็งที่สุดและเปนฐานของการพัฒนาในเบื้องตน
คือฐานระดับทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศตอไป พรรคชาติไทยสามัคคี
จะดําเนินนโยบายดานการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นโดยการจัดการตนเองในระดับชุมชน จนถึงการจัดการตนเอง
ระดับจังหวัด ที่มีเปาหมายในการจัดการใหเกิดการพัฒนาในทุกดาน
(๒) ใหการบริหารราชการสวนทองถิ่นไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางพอเพียงตามภารกิจ
การกระจายอํานาจ
(๓) เรงรัดการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายอื่น ๆ กฎ ขอบังคับที่ใหอิสระกับทองถิ่น
การบริหารราชการสวนภูมิภาค และการดําเนินการอื่นใดเพื่ออนุวัติใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(๔) สนับสนุนกิจการขององคกรในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ที่จัดตั้งขึ้นใหม
หรื อ อยู ร ะหว า งเตรี ย มการจะจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยในด า นอั ต รากํ า ลั ง
งบประมาณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับวงงาน
(๕) สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในสิทธิเสรีภาพ และหนาที่ตามที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ
(๖) ปรับปรุงระบบงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจใหเปนระบบเปด โดยใหประชาชนมีสวนรวม
ลดขั้นตอนที่ไมจําเปน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม โดยการจัดทํา
แผนพัฒนาระบบราชการและมาตรฐานคุณภาพงานราชการใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
(๗) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ
ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น
(๘) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับทองถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ
(๙) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผน
พัฒนาทางดานการเมือง เศรษฐกิจ การเกษตร สังคม การศึกษา และการพัฒนาในทุกมิติ รวมทั้งการจัดทํา
บริการสาธารณะอื่น ๆ ของประเทศเพื่อกาวสูการเปนผูนําในประชาคมอาเซียน ภูมิภาคและสังคมโลก
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๓. นโยบายดานเศรษฐกิจ
พรรคชาติไทยสามัคคีจะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเปนแนวทางตามพระราชดําริ อันเปน การสืบสานและสนองพระปณิธ าณแหงการเดิน ตามรอยพอ
โดยจะใหความสําคัญกับการไดมาซึ่งรายไดของประเทศจากการทองเที่ยวเปนสําคัญ พรอมกับใหความสําคัญ
ดานแรงงาน อุต สาหกรรม การคาการลงทุนระหวางประเทศ พรรคชาติไ ทยสามัคคีจะดําเนินการ
ตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
(๑) มุงเนนการดําเนินระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริโดยใชหลักธรรมชาติ
ปลูกฝงทัศนคติที่ดีใหเกิดความพอเพียงเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
(๒) ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของประชาชนในระดับทองถิ่นใหอยูดีมีสุข
ทุกครัวเรือน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติใหมีความเขมแข็ง สนับสนุนการจัดทําแผนแมบทชุมชน
เชื่ อมโยงกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ ให ส อดคล อ งผสมผสานไปในทิศ ทางเดี ยวกั น
และปรับแผนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
(๓) สนับสนุนการทองเที่ยวภายในประเทศ และสงเสริมใหเกิดการขยายตัวจากนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศในเชิงปริมาณ โดยเนนการใหบริการที่มีคุณภาพอยางมีสมดุลที่เหมาะสมตอสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมที่ดีงามภายใตบริบทของสังคมไทย สนับสนุนการสรางจุดขายดานการทองเที่ยวเฉพาะ
ดานความพรอมทางดานบริการและความสวยงามตามธรรมชาติของประเทศใหเปนผูนําในประชาคมอาเซียน
ภูมิภาค และระดับโลก
(๔) เรงกําหนดพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศน ประวัติศาสตร วัฒนธรรม เพื่อสรางมูลคา
โดยใหสอดคลองกับวิถีชาวบาน วิถีชุมชนทองถิ่นของแตละภูมิภาคแตละกลุม จังหวัดและระดับชาติ
ใหมีความเหมาะสม
(๕) กําหนดแผนการการทองเที่ยวตามวิถีไทย ออกเผยแพรใหกับคนทั่วโลกไดรับรูและสัมผัส
เอกลักษณที่แทจริงของคนไทยและประวัติศาสตรความเปนชาติไทยทั้งในระดับประชาคมอาเซียน ภูมิภาค
และระดับโลก
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(๖) สนับสนุน การจัด ทําแผนแมบทชุม ชนในการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหสอดคลองผสมผสานไปในทิศทางเดียวกัน และปรับแผน
ใหเปนปจจุบันทันตอการเปลี่ยนแปลง
(๗) สงเสริมสนับสนุนการคาการลงทุนทั้งภายในและจากภายนอกประเทศ ในภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งอุตสาหกรรมชุมชนเพื่อนําไปสูกระบวนการผลิต
ที่มีความเชื่อมโยงตอเนื่องกันอยางครบวงจร ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและสงออกในกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในภูมิภาคและทั่วโลก
(๘) สงเสริมการลงทุนตามถิ่นฐานแรงงาน ทั้งการลงทุนและการผลิตออกสูภาคตาง ๆ ของประเทศ
เพื่อรองรับการจางงานในแตละทองถิ่นอยางจริงจัง พรอมทั้งสนับสนุนเสริมสรางความมั่นคงดานแรงงาน
ทุกประเภท เพื่อ สรา งมาตรฐานและคุณ ภาพความปลอดภั ยสูง สุด สรา งระบบประกั น การวา งงาน
การผลิตแรงงานใหตรงกับความตองการของภาคการผลิตในประเทศและตางประเทศ
(๙) เพิ่มความระวังในการคาการลงทุน รักษาวินัยทางการคลังของประเทศ เพื่อการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แตตองมุงสรางโอกาสและความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ โดยจะเนนการกระจายรายได
กระจายโอกาส และกระจายอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรและการคลัง การรักษาดุลงบประมาณ
ผลักดันมาตรการการเงินการคลัง การออมในประเทศ เพื่อสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ มาตรการการคลัง
เพื่อการกระตุนเศรษฐกิจ สนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน ในระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ระดับภูมิภาค และระดับโลก
๔. นโยบายดานการเกษตร
พรรคชาติไทยสามัคคีจะดําเนินการตามแนวนโยบายดานการเกษตร ดวยมีความเชื่อวาสังคมไทย
ยังคงเปนสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเปนอาชีพหลักสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไทยมาแตดั้งเดิม เปนอาชีพที่มี
ความผูกพันกับสังคมไทยมาเปนเวลาชานาน สรางความสมบูรณพูนสุขผนวกกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ใหกับสังคมไทย ทั้งยังเปนอาชีพที่สรางรายไดใหกับประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งทําเงินรายไดเขาประเทศ
ปละมหาศาล แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการเกษตรในสังคมไทย ลักษณะของสังคมเกษตรไดหลอหลอม
ชีวิตจิตใจของคนไทยใหรักอิสระ อยูอยางเรียบงาย มีจิตใจออนโยนเอื้อเฟอเผื่อแผเกื้อกูลกันและกัน
การรว มสรางวิถีชีวิตของเกษตรกรจากฐานลางใหมีความเขม แข็ง จึง จะนําไปสูการสรางความมั่นคง
ทางดานการเกษตรตอไป พรรคชาติไทยสามัคคีจะดําเนินการตามแนวนโยบายดานการเกษตร ดังตอไปนี้
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(๑) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของสังคมชุมชนทองถิ่น
(๒) กระจายการถือครองที่ดิน อยางเปน ธรรมและดําเนิน การใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ห รือ
สิทธิในที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางทั่วถึง
(๓) สนับสนุนใหกิจการสหกรณมีความเขมแข็ง เพื่อดําเนินธุรกิจแขงขันกับตางชาติ โดยปลูกฝง
คานิยมใหสมาชิกใชสินคาภายใตระบบสหกรณ และใหซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคากันระหวางสหกรณดวยกัน
(๔) สนับสนุนใหกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไดดําเนินกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคและ
สามารถตอบสนอง เขาถึงเกษตรกรอยางแทจริงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟู
(๕) เรงใหเกิดระบบการบริหารจัดการน้ําที่ดี เพื่อสรางบรรทัดฐานในการบริหารจัดการน้ําที่ดี
มีประสิทธิภาพ
(๖) พัฒนามาตรฐานการผลิตคุณภาพสินคาเกษตรและผลิตภัณฑประมง เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหแกผูบริโภค โดยจะมีการสงเสริมระบบการผลิตใหปลอดภัย มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ทั้งเพื่อการจําหนาย
ในประเทศและเพื่อการสงออก
(๗) ดําเนินการเรงรัดใหมีการกําหนดมาตรฐานการทดสอบ และมาตรฐานระดับประสิทธิภาพ
เพื่อสงเสริมการสงออกและคุมครองผูบริโภคในประเทศ สรางความเปนมาตรฐานสินคาประเภทสินคา
อุตสาหกรรมเกษตรของไทยในการแขงขันในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในระดับภูมิภาคและกาวสูตลาดโลก
(๘) ขยายตลาดสินคาผลผลิตทางการเกษตรและประมงอยางเปนระบบ สนับสนุนใหมีกลไก
การคาปลีก คาสง และศูนยกระจายสินคาไทยในตลาดตางประเทศ เพื่อขยายตลาดสินคาอุตสาหกรรมเกษตร
และประมงของไทยใหครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั้งในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เขตภูมิภาคและ
ใหครอบคลุมทั่วโลก
(๙) จัดใหมีการประกันราคาสินคาเกษตร ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร รวมถึงการรักษาเสถียรภาพ
ราคาของสัตวน้ําที่สําคัญ เพื่อเปนการประกันตนทุนการผลิตใหเกษตรกร ปรับมาตรการดานศุลกากร
ลดขั้นตอน วิธีการใหรองรับการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและประมง สงเสริมกระบวนการ
ทางการตลาดเพื่อการคาสงและคาปลีกสินคาเกษตรในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อชวยกระจายผลผลิต
จากผูผลิตใหถึงผูบริโภคในประเทศอยางรวดเร็วและทั่วถึง
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๕. นโยบายดานสังคม
พรรคชาติไทยสามัคคีเชื่อวาหากประชาชนในสังคมฐานลางไดรับการดูแลอยางเสมอภาคและเทาเทียม
จะนําพาความอยูดี มีสุข สูสังคมไทยในที่สุด พรรคชาติไทยสามัคคีจะดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม
โดยเรงปรับกระบวนทัศนการพัฒนาประเทศใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน ใหความสําคัญตอการสราง
กระบวนการเรียนรูใหแกคนในชุมชนทองถิ่น จึงเปนการพัฒนาที่เนนกระบวนการมากกวารูปแบบ และ
ตองการความตอเนือ่ งในการปฏิบัติ รวมทั้งใหความสําคัญตอการพัฒนาที่เริ่มจากฐานทรัพยากรในทองถิ่น
(ทุนในชุมชน) ตลอดจนการมีสวนรวมของพหุภาคี ไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชน
นักวิชาการ สื่อมวลชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางบูรณาการ ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของ
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน พรรคชาติไทยสามัคคีจึงไดกําหนดนโยบายดานสังคม ดังตอไปนี้
(๑) เนนการพัฒนาอยางบูรณาการตั้งแตสังคมชนบท สังคมเมือง โดยมีคนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนา และยึดพื้นที่เปนหลัก เพื่อใหการพัฒนาตอบสนองความตองการของคนในชุมชนและสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น
(๒) พั ฒ นาจากชุ ม ชนท อ งถิ่ น ไปสู ร ะดั บ ชาติ และให อ งค ก รชุ ม ชนเป น จั ก รกลสํ า คั ญ
ในการดําเนินการพัฒนา เพื่อใหเกิดพลังการพัฒนาจากความตองการของคนในชุมชน ซึ่งจะชวยใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่อง
(๓) สงเสริมการรวมกลุมชาวบานและการสรางเครือขายองคกรชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนมีสวนรวม
ในการพัฒนา และสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน ทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข การผลิต การตลาด
การระดมทุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
(๔) ใชกิจกรรมสังคมสรางการเรียนรูและสรางอาชีพที่หลากหลาย เพื่อเปนทางเลือกใหแก
คนในชุมชน ซึ่งมีความแตกตางกันในดานเพศ วัย การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ
(๕) คุมครองและพัฒนาสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีความเปนอยู
ในสังคมอยางเปนธรรมและมีอาชีพที่เหมาะสม
(๖) มุงสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไทยทุกคนสามารถเขาถึงวัฒนธรรมทางสังคมวิถีไทย
ในทุกระดับและแหลงขอมูลความรูที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง
(๗) ยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเปนอยูที่ดีของประชาชน และสรางมาตรฐาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนไทยโดยถวนหนา
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(๘) สงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพึ่งตนเองได
(๙) สนับสนุนใหมีองคกรของรัฐมีสวัสดิการเพื่อที่จะดูแลและใหความชวยเหลือแกผูดอยโอกาส
เด็ก สตรี คนชราในสังคมในภาพรวมของประเทศ
๖. นโยบายดานการศึกษา
พรรคชาติไทยสามัคคีมีเจตคติและเห็นวาการศึกษาของไทยในอนาคตยังคงตองมุงเนนที่คุณภาพ
ดานวิชาการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมเศรษฐกิจที่มีการแขงขันกันสูง แตการศึกษา
จะมีคุณภาพนั้นผูเรียนจะตอง ”มีความรู คูคุณธรรม“ เพื่อพัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของ
กระบวนการเรียนรู โดยอาศัยรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา
ครูจะตองมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงใหผูเรียนยึดคุณธรรมเปนพื้นฐาน ในกระบวนการเรียนรูและ
การดํารงชีวิต ควบคูไ ปกับมีองคความรูทางวิชาการ ใหผูเรียนมีคุณลักษณะอัน พึงประสงคของสังคม
มีจิ ต สาธารณะ นํ าความรู สู สัง คม ยึด แนวทางแหง หลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งในการดํ ารงชี วิ ต
การศึกษาไทยในอนาคต เยาวชนไทยจะตองเปนคนดี มีความรู คูคุณธรรม และตองอยูอยางมีความสุข
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข คิดสรางสรรคและรักการเรียนรูตลอดชีวิต
เป น ผู ที่ ส ามารถสร า งความรู ใหม ประดิ ษ ฐคิ ด ค น สิ่ ง ใหม รั ก การทํ า งาน และมี พ ลวัต ในตนเองสู ง
เปนผูมีความสามารถทางดานภาษาสากล เทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส มีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ
มีคานิยมสากล และสามารถบูรณาการวิถีชีวิตไทยกับวิถีสังคมสากลไดอยางรูเทาทัน พรรคชาติไทยสามัคคี
จะดําเนินการตามแนวนโยบายดานการศึกษาดังตอไปนี้
(๑) สง เสริม และสนับ สนุ น การกระจายอํ านาจเพื่อ ให องคก รปกครองสว นท องถิ่น ชุม ชน
องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาใหเทาเทียม
(๒) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีใหคนในชาติ และการเรียนรู ปลูกจิตสํานึก และ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น
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หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

(๓) พัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการจัด การศึกษาในทุกระดับ และทุกรู ป แบบโดยเฉพาะ
การศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบของสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับโอกาส
ทางการศึกษามากขึน้ สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาฟรีสิบหาปอยางมีคุณภาพ โดยรัฐสนับสนุนอุปกรณการเรียน
การสอน ใหแกสถานศึกษาอยางเพียงพอ
(๔) จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อใหเด็กสามารถพัฒนา
การเจริญเติบโตทางสมอง รางกาย และจิต ใจอยางเหมาะสม พัฒนาคุณภาพครูเด็กเล็ก สนับสนุน
การจัดอาหารกลางวันและนมที่มีคุณภาพ เพื่อสงเสริมโภชนาการที่ดีใหกับเด็กและเยาวชน
(๕) จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาใหมีครบในทุกจังหวัด โดยใหสถาบันการศึกษามีอิสระในการบริหาร
และการจัดการสนับสนุนความเปนอิสระทางวิชาการ และสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษามีมาตรฐานเทียบเทากับชาติในอาเซียน ภูมิภาคและทั่วโลก
(๖) เรงสรางมาตรฐานหลักสูตรทางการศึกษาทุกระดับการศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล
และเนนความเปนเลิศในเขตประชาคมอาเซียน ภูมิภาคและสูมาตรฐานโลก
(๗) คุมครองสิทธิเสรีภาพของนักวิชาการ ในการใหการศึกษา อบรมคนควาวิจัยหรือปฏิบัติหนาที่
ของตน รวมทั้งสงเสริมใหมีบทบาทในการปลูกฝงความรู ความเขาใจ ในรูปแบบ วิธีการ และเนื้อหาสาระของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๘) สงเสริม สนับสนุนงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก
(๙) ใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียน
มีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน ภูมิภาคและสังคมโลก
๗. นโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดลอม
พรรคชาติไทยสามัคคีจะดําเนินนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดลอม
ดังตอไปนี้
(๑) สรางคนที่ดีและคนเกงระดับทองถิ่นใหเปนฐานในระดับชาติ โดยรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ
ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สรางคนรุนใหมที่ดีและเกง และเพิ่มศักยภาพของคนทุกรุนทุกวัย
โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการพัฒนา
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(๒) สร า งระบบสนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
เพื่อใหประชาชนสามารถสรางปญญา สามารถเขาถึงความรูใหม ๆ และนําภูมิปญญาดั้งเดิมของไทย
มาใชผสมผสานกันไดเหมาะสม
(๓) เร ง ดํ า เนิ น การพั ฒ นาวิ ท ยาการใหม ที่ เ หมาะสมเพื่ อ นํ า มาใช ใ นการแก ป ญ หา และ
เพื่อการพัฒนาประเทศ ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางอื่น ๆ ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก และสามารถเปนการสรางพลังปญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคม สรางภูมิคุมกันจากการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกอยางรูเทาทัน
(๔) สนับสนุนภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๕) พัฒนาพลังงานใหประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น โดยจัดการพลังงานใหเพียงพอ
มีเสถียรภาพ ดวยการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กและโครงการผลิต ไฟฟาขนาดเล็กมาก รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพัฒ นาพลังงาน
ทางเลือกอื่น ๆ มาใชประโยชนในการผลิตไฟฟา
(๖) ดํ า เนิ น นโยบายด า นพลั ง งานทดแทนเป น วาระเร ง ด ว น โดยสนั บ สนุ น การผลิ ต และ
การใชพลังงานทดแทนโดยเฉพาะการใชน้ําเปนพลังงานสะอาด พัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวะมวล
ไบโอดีเซล ขยะและมูลสัตว เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานลดภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชน
ของเกษตรกรโดยสนับสนุนใหมีการผลิตและใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนหมูบาน ภายใตมาตรการ
สรางแรงจูงใจที่เหมาะสม
(๗) เสริมสรางสมรรถนะของชุมชนในทุกระดับใหมีความเขมแข็ง และเกิดขบวนการความรวมมือ
ในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
(๘) สงเสริมการจัดหาและศึกษาการใชพลังงานที่ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมภายใตกรอบ
ความรวมมือตามกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมใหเกิดโครงการกลไก
การพัฒนาพลังงานที่สะอาด เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
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(๙) สง เสริม บํารุง รักษา และคุม ครอง คุณภาพสิ่ง แวดลอมตามหลัก การพัฒ นาที่ยั่ง ยื น
ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
๘. นโยบายดานการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พรรคชาติไทยสามัคคีตระหนักถึงหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหมที่เนนประชาชนเปนปจจัยสําคัญ
ใหความสําคัญกับหลักการของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม การใหความสําคัญกับประชาชน มุงใหเกิด
การบริหารจัดการที่ดซี ึ่งเปนหัวใจของการบริหารจัดการ ดวยเพราะเชื่อวาประชาชนมีฐานะของการเปนพลเมือง
และการเปนหุนสวนสําคัญในการดําเนินกิจกรรมในสิ่งอันเปนสาระสําคัญ เมื่อเปนพลเมืองและหุนสวน
การปรึกษาหารือ การเปดเผยขอมูล การมีสวนรวม การทํางานอยางโปรงใส การทํางานที่มีหลักการ
การยึดหลักนิติธรรม เพื่อผดุงไวซึ่งเจตนารมณที่มุงสงเสริมสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบอํานาจรัฐ การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่
และสงเสริมการกระจายอํานาจเปนสําคัญ พรรคชาติไทยสามัคคีจึงไดกําหนดนโยบายดานการบริหารราชการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดังตอไปนี้
(๑) สรางกระบวนการการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองคํานึงถึงประโยชนแหงเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นนั้น
(๒) คํานึงถึงประชาชนเปนผูมีคุณคาไมใชแคผลผลิต หนวยงานราชการจะประสบความสําเร็จ
ในระยะยาวหากดําเนินการดวยการสรางการมีสวนรวมของประชาชนและสรางการเปนผูนํารวมกันกับ
ประชาชนบนพื้นฐานของการเคารพประชาชน
(๓) การมุง ใหบ ริก ารแกป ระชาชนไมใชการกํา กับ ขาราชการจึง ไมเพียงแตต อบสนองต อ
ความตองการของประชาชนแตตองสรางความสัมพันธที่ดีกับประชาชน
(๔) เรงสํารวจความสนใจและความตองการของสาธารณชน เพื่อสรางความสนใจรวมและ
รับผิดชอบรวมกันในการใหบริการสาธารณะ
(๕) การใหคุณคาแกประชาชนในฐานะของการเปนพลเมืองมากกวาการเปนผูประกอบการ
โดยขาราชการจะยอมรับที่จะเปนผูชวยเหลือสังคมมากกวาการเปนผูจัดการธุรกิจที่คิดและทําเสมือนเงินหลวง
เปนเงินของตนเอง
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(๖) สรางแนวคิดใหเกิดการคิดอยางมีกลยุทธ ปฏิบัติอยางเปนประชาธิปไตย นโยบายและ
โครงการต า ง ๆ จะสนองความต อ งการของสาธารณชนได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเมื่ อ มี ก ารบู ร ณาการ
การทํางานรวมกัน
(๗) สรางการตระหนักการมีสํานึกตอความรับผิดชอบ ขาราชการไมใชแคตองทํางานตามนโยบาย
หรือการอยูรอดของตน แตตองสนใจเรื่องของกฎหมาย รัฐธรรมนูญ คานิยมของชุมชน สังคม บรรทัดฐาน
ทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ และความสนใจสาธารณะเปนสําคัญ
(๘) สรางแนวคิดการบริการมากกวากํากับ มีการสรางคานิยมรวม การเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในกระบวนการทางนโยบายถือเปนการสรางความสัมพันธและคานิยมรวมกัน
(๙) จัดระบบการบริหารราชการแผนดิน สนับสนุนใหจังหวัดเปนตัวแทนของรัฐในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด โดยใหมีงบประมาณเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนดังกลาว รวมทั้งกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ การจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น
ตองเปนไปเพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได โดยคํ า นึ ง ถึ ง การมี ส ว นร ว มของประชาชนในทุ ก ระดั บ ทั้ ง ในส ว นของราชการท อ งถิ่ น
ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนกลาง ใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสม
แกการพัฒนาประเทศ
๙. นโยบายดานการตางประเทศ
พรรคชาติไทยสามัคคีจะดําเนินการตามแนวนโยบายดานการตางประเทศ โดยสงเสริมสัมพันธไมตรี
และความรวมมือกับนานาประเทศ ทั้งในเขตประชาคมอาเซียน ภูมิภาค และทั่วทุกประเทศ พึงถือหลัก
ในการปฏิบัติตอ กันอยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัตติ ามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี
รวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ รัฐตองสงเสริมการคา
การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจนตองใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของ
คนไทยในตางประเทศ พรรคชาติไทยสามัคคีจึงไดกําหนดนโยบายดานการตางประเทศ ดังตอไปนี้
(๑) เสริมสรางการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบานอยางสันติ มีความเสมอภาค โดยสงเสริม
ความเขาใจอันดีและการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อนําความเจริญ รุง เรืองสูภูมิภาค ทั้ง ดานเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง
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(๒) ดําเนินนโยบายอยางเปนอิสระโดยยึดหลักการของผลประโยชนและความมั่นคงของชาติ
เปนสําคัญ
(๓) เชื่อมความสัมพันธอันดีกับตางประเทศทุกๆ ประเทศโดยไมเลือกรูปแบบการปกครอง
และใหความสําคัญในดานการทูตอยางจริงจัง มีประสิทธิภาพ
(๔) รวมมือกับองคกรระหวางประเทศในอันที่จะประสานเพื่อใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ
เปนสําคัญ
(๕) ใหความคุม ครองและดูแ ลผลประโยชนของคนไทยนอกราชอาณาจักรอยางทั่ว ถึงและ
เพื่อใหเกิดประโยชนแหงความยุติธรรม
(๖) สนับสนุนการสงเสริมใหสถานทูตไทยที่ประจําอยูในประเทศตาง ๆ เปนองคกรของประเทศ
ที่จะตองขยายงานดานการเผยแพรวัฒนธรรมไทย การทองเที่ยว การคาขาย การสงออก และการจัดหางาน
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในประชาคมอาเซียน ภูมิภาคและทั่วโลก
(๗) สงเสริมสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนในทุกมิติของการพัฒนารวมกัน ผานสถานทูตไทย
หรือสถาบันอื่นใดในตางประเทศ
(๘) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการทหารเพื่อเสริมสรางความความมั่นคงของประเทศ
พรอมทั้งรวมสรางสัมพันธไมตรีทางทหารเพื่อเปนเกราะปองกันประเทศ
(๙) ยกระดับบทบาทของประเทศ โดยการมีสวนรวมในองคกรระหวางประเทศที่สําคัญ เชน
องคการสหประชาชาติ องคการการคาโลก องคกรทางเศรษฐกิจ เสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคง
ระหวางประเทศ และแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศเพื่อใหประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรี และ
การรวมมือทางการคา กระชับความรวมมือ เพื่อกระชับความรวมมือในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
สงเสริมการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศ ในประชาคมอาเซียน ภูมิภาคและระดับโลก
ขอบังคับพรรคชาติไทยสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคชาติไทยสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคชาติไทยสามัคคี” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“CHARTTHAI SAMAKKEE PARTY” ชื่อยอภาษาไทย “ช.ท.ส.” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “C.S.P.”
ขอ ๔ เครื่องหมายและความหมาย

(๑) เครื่องหมาย พรรคชาติไทยสามัคคี
รูปสามเหลี่ยมแทนพื้นฐานของประเทศ แผรากสาขากิ่งกานลงดิน ลอมดานตาง ๆ ดวยสีน้ําเงิน
ที่แสดงถึงองคประมุขทรงปกปกษรักษาไว และครอบดวยธงไตรรงค รวมความเปนหนึ่งเดียวของคนในชาติ
ซึ่งเกื้อหนุนกันและกันประกอบรวมกันเปนประเทศ ปลายยอดเปนดอกราชพฤกษ ดังปรากฏตามภาพ
(๒) ความหมาย หมายถึงพรรคการเมืองที่มีแนวคิดกาวหนาเพื่อรวมพลังสรางความสามัคคี
คนไทยทั้งชาติมารวมพัฒนาประเทศไทย ใหนําไปสูการอยูดี มีสุข อยางยั่งยืน ภายใตสามเหลี่ยมแทน
การพัฒนาทางดานพื้นฐานของประเทศในทุกดาน ซึ่งเกื้อหนุนตอกัน แผรากกิ่งกานสาขาไปทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ ลอมดวยสีน้ําเงินสื่อถึงการหลอมรวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติที่เทิดสักการะไวดวยพระบารมี
แห ง สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ที่ แ สดงถึ ง องค พ ระประมุ ข ของชาติ ท รงคุ ม ครอง ปกป ก ษ รั ก ษาไว
ลักษณะพุงขึ้น แสดงถึง การเติบ โตและพัฒนาไปพรอมกัน ในทุกดาน ครอบดวยธงไตรรงคซึ่งหมายถึง
ความเปนหนึ่งเดียวของคนในชาติ โดยองคประกอบทั้งหมดนํามาหลอมรวมสื่อสัญลักษณที่ปลายยอด
เกิดเปนกลีบทั้งสี่ของดอกไม แทนความเปนหนึ่งเดียวของทุกภูมิภาค กลีบที่หาแสดงถึงการดํารงอยูของ
คนในชาติภายใตรมพระบารมีแหงสถาบันพระมหากษัตริย เมื่อรวมกันทั้งหากลีบกลายเปนรูปทรงดอกราชพฤกษ
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ซึ่ง เป น ดอกไม ป ระจํ า ชาติ ไ ทยและเป น ดอกไม ป ระจํ าพระองค ข องพระมหากษั ต ริ ย นั่ น จึ ง หมายถึ ง
“การสรางความสงบสุข สันติ อยูดีมีสุข หลอมรวมดวงใจคนไทยทั้งชาติดวยยึดพระบารมีเปนศูนยรวมใจ
คนไทยทั้งชาติ”
สีประจําพรรค คือ สีน้ําเงิน สีแดง สีขาว
คําขวัญของพรรค คือ ชาติไทยสามัคคี ประชาสุขขีถวนหนา
ขอ ๕ สํานักงานใหญของพรรคตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๒๐๘ หมูที่ ๘ หมูบานศศิมณฑล
ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ เปนที่ทําการสํานักงานใหญ
ขอ ๖ สาขาพรรคชาติ ไ ทยสามั ค คี ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห จั ด ตั้ ง ณ ที่ ใ ดให เ รี ย กว า “สาขา
พรรคชาติไทยสามัคคี สาขาพรรคลําดับที่...............จังหวัด...........................”
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมั ค รเป น สมาชิ ก พรรค ให ยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ ข องพรรคด ว ยตนเอง
พร อ มด ว ยเอกสารประกอบตามที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งกํ า หนด และให คํ า รั บ รองว า ตนมิ ไ ด
เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
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ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคาน ใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขา แลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริห ารพรรคมีม ติไ มรับ ผูใ ดเปน สมาชิกพรรคโดยจะมีคํ าคัด คา น
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ า สมาชิ กผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภา ผูแทนราษฎรที่สังกัด พรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ คัดคานวามติดังกลาว
มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
แตถาศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉั ยวามติดัง กลาวมีลั กษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรั ฐ ธรรมนู ญ
สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และ
อุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึก ในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ เพื่อความกาวหนาของพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตาม
อุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการ คุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิก
และประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาอาชีพ เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริม และสนับ สนุนการรวมตัว กันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหค วามรูเกี่ยวกับ สิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝง สิทธิ
ทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส ง เสริ ม ให มี ก ารรวมกลุ ม กั น ของสมาชิ ก ในแต ล ะสาขาอาชี พ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยาง
ตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มคี ุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัยดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๙ ง

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปด
ความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมืองดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และ
ใหความรูความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึง่ เปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึง่ เปนองคกรหลักในการบริหารพรรค
จํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
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(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคจนครบจํ า นวนตามที่
กํ า หนดใน (๑) ซึ่ ง ในการเสนอชื่ อ ผู เ ข า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการบริ ห ารพรรคแต ล ะตํ า แหน ง
ตองมีผูเขารวมประชุมรับรองไมนอยกวาสิบคน
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๒) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรอง และผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
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เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนง ที่วาง ซึ่ง ตองกระทําภายในเกาสิบ วัน นับ แตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงตําแหนง
กรรมการบริหารพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของกรรมการบริหารพรรคที่กําหนด
ตามขอ ๒๐ (๑)
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหัวหนาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริห ารพรรคพน จากตําแหนง ทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัว หนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตัง้ หนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
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(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อ
แตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ใหเปนไปตามมติข องที่ประชุม
คณะกรรมการ บริหารพรรคการเมือง
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรค และ
คณะทํางานเฉพาะกิจ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
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(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัว หนา พรรค มี อํานาจหน าที่ความรั บ ผิด ชอบตามที่หัว หน าพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
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(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มี อํานาจหนาที่รับ ผิด ชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน
และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรค มี อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั บ สมาชิ ก และ
การพนจากตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหน าพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ บริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
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หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๙ การจัดตั้งสาขาพรรค ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตาม
หลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนโดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่ม จัด ตั้งสาขาในจัง หวัด นั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อ
ขอจัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมตั ิใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้นเพื่อดําเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรค
และเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๑ ใหมีค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตาม
หลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
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(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญ และใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตาม
ขอ ๓๑
(๒) เลือ กประธานสาขาพรรคเปน ลํา ดับ แรกแลว เลือ กรองประธานหนึ่ ง คนและ
กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๔ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
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(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อ บุ ค คลที่ จ ะเข า สมั ค รรับ เลื อ กตั้ ง เปน สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่ค ณะกรรมการสาขาพรรคจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ขอให มี ก ารทบทวนมติ ใ นกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น แต ทั้ ง นี้
ตองไมเกินสามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธาน
สาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามทีค่ ณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
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(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่น ของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับ ผิดชอบตามที่ป ระธาน
สาขาพรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
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ขอ ๓๗ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจาตําแหนงตามขอ ๓๖
(๓) ลาออก โดยใหยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๘ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได ใหมอบหมาย
ใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๙ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๐ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมืองไมครบ
ตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนิน การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบ วัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูหรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
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ขอ ๔๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง มีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๓ ในการประชุม ใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๒ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๔ ให หั ว หน าพรรคเปน ประธานในที่ ป ระชุ มใหญ ถา หั ว หน าพรรคไมม าประชุม ให
รองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับถัดมา
ทํ า หน า ที่ แ ทน ถ า รองหั ว หน า พรรคไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ม าประชุ ม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหร องเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๕ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการ นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

(๖) แผนการดํา เนิน การสํา หรับ ป ตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสง เสริ ม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๕ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๖ คําบอกกลาวเรียกประชุม ใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๗ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๘ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคต อ งมี ก รรมการบริ ห ารพรรคมาประชุ ม
ไม น อยกวา กึ่ ง หนึ่ ง ของจํา นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่มี อ ยูใ นขณะนั้ น จึง จะเป น องค ป ระชุ ม
ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานที่ ป ระชุ ม ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ก็ ใ ห ร องหั ว หน า พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให เ ลขาธิ ก ารพรรค
เปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๙ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
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สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๐ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ป ละหนึ่ งครั้ งก อนการประชุ มใหญ ประจํ าป ของพรรคการเมื อง และในกรณี ที่ จะมี การเลื อกตั้ งสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๕๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๒ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๓ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ คํา บอกกล าวเรี ยกประชุม ใหญ สาขาพรรคทุ ก คราว ใหป ระธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
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สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๖ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไว
ในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๙ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
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การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๖๐ 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) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๑ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๒ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๓ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

ขอ ๖๔ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๓ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตง ตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปน กรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๕ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๖ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณี ที่หัว หน าพรรคเห็น วา ควรไดรับ การลงโทษโดยการให พน จากการเป น สมาชิ กพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๗ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๖ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
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๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

ขอ ๖๙ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๐ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ตามกฎหมาย
ขอ ๗๑ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๗๒ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยสามัคคี
คณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยสามัคคี จํานวน ๑๔ คน ประกอบดวย
๑. นายธนทัต ชัยณรงค

หัวหนาพรรค

๒. นายนพพล คงบันนึก

รองหัวหนาพรรค

๓. นายหาสัน วันศุกร

รองหัวหนาพรรค

๔. นายภัทรพล เฉิดโฉม

รองหัวหนาพรรค

๕. นายกรวิทย เกาะกลาง

เลขาธิการพรรค

๖. นางสุพรรณษา แสงจันทร

รองเลขาธิการพรรค

๗. นายสุรวุฒิ นิลพฤกษ

เหรัญญิกพรรค

๘. นางสาววิมลวรรณ ทองเจิม

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๙. นายประเสริฐ แสงวิมาน

โฆษกพรรค

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๙ ง
๑๐. นายเสนห บุญรัตนะ
๑๑. นายศักรินทร ยงกิจ
๑๒. นายกฤษฎา รายาสาตร
๑๓. นายบุญสง หาญกลา
๑๔. นางพรพิรา อุนใจ
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

