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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคคนขอปลดหนี้
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
ขอบั งคั บพรรค และคณะกรรมการบริ หารพรรคเกษตรมหาชน ลงวั น ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคเกษตรมหาชน ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖
และลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคและกรรมการบริหารพรรค
คนขอปลดหนี้ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ นั้น
บัดนี้ พรรคคนขอปลดหนี้ไดแ จงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา ในคราวประชุมใหญ
วิสามัญพรรคคนขอปลดหนี้ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ มีมติเปลี่ยนแปลง
นโยบายพรรคเกษตรมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน พรรคคนขอปลดหนี้) ซึ่งแกไข
เพิ่ม เติม โดยนโยบายพรรคเกษตรมหาชน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวั น ที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๔๒ และลงวัน ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เฉพาะสวนสรุปกรอบแนวทางปฏิบัติของ
พรรคคนขอปลดหนี้ คือ นโยบาย ๕ ตอง ๓ ไม ดังนี้
สรุปกรอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของพรรคคนขอปลดหนี้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคคนขอปลดหนี้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๗
เมื่อวัน ที่ ๑๐ ธัน วาคม ๒๕๔๗ และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญวิสามัญพรรคคนขอปลดหนี้
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคเกษตรมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน พรรคคนขอปลดหนี้) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยนโยบายพรรคเกษตรมหาชน
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๒ และลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔
เฉพาะสวนสรุปกรอบแนวทางปฏิบัติของพรรคคนขอปลดหนี้ คือ นโยบาย ๕ ตอง ๓ ไม และใหใช
ความดังตอไปนี้แทน
๑. เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใหดํารงอยูคูไทยตลอดไป
๒. มีเงินกองทุนหมูบาน ๆ ละ ๕ ลานบาท โดยรัฐไมเอาคืน
๓. จัดสรรที่ดินราคาถูกขายใหคนไทยที่ไมมีที่ดินทํากินครอบครัวละไมเกิน ๒๕ ไร พรอมโฉนด
และใหสิทธิคนไทยเชาปาทํามาหากินโดยออกเปนโฉนดให ๙๙ ป
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๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

๔. คนไทยไดเรียนฟรีถึงปริญญาตรี ภาคบังคับ คือ ม. ๖ อุปกรณการเรียน เชน สมุด
ดินสอ ปากกา ฟรี และรัฐบาลออกกฎหมายประกันการตกงานโดยจายเปนเงินเลี้ยงชีพ
๕. มีรถยนตของมูลนิธิไวบริการฟรีทุกหมูบาน เพื่อบริการเมื่อคนไทยเจ็บปวย ตาย หรือ
มีภารกิจที่จําเปน
๖. ออกกฎหมายประกันคาแรงขั้นต่ําวันละ ๒๐๐ บาท และมีขาวสารราคาถูกไวจําหนายที่รานคา
สหกรณทุกหมูบานทุกชุมชน
๗. เจ็บปวยรักษาฟรี คนพิการและคนชรามีเงินเลี้ยงชีพตามที่พรรคกําหนด
๘. ออกกฎหมายประกันผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดตามราคาที่พรรคกําหนด สนับสนุน
งบประมาณและวิช าการใหแ กกลุมอาชีพ ในทุกพื้น ที่ใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการจนสามารถ
เชื่อมโยงเครือขายจัดตั้งเปน บริษัท แหงชาติ และจัดสรรงบประมาณไวใ หพอคาหรือนักธุรกิจกูยืม
เพื่อจัดซื้อผลผลิตของเกษตรกร จํานวน ๒ แสนลานบาท
๙. ออกกฎหมายประกาศเอกราชทางเศรษฐกิจ โดยยกเลิกกฎหมายทั้ง ๑๑ ฉบับ ที่ไมเปนธรรม
ทันทีภายใน ๔๘ ชั่วโมง หลังจากพรรคไดจัดตั้งรัฐบาล รวมทั้งยกเลิกแกไขกฎหมาย กฎกระทรวง
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ไมเปนธรรมทุกฉบับอยางเรงดวน
๙.๑ แกไขสัญญาสัมปทานทางดวน โดยใหรัฐรับซื้อหุนคืนทั้งหมดรัฐบาลจะไดประกาศ
ยกเลิกการเก็บคาทางดวน
๙.๒ แกไขสัญญาสัมปทานดาวเทียม โทรศัพทบาน และมือถือใหคิดคาบริการภายใน
ประเทศไดไมเกินนาทีละ ๑ บาท
๙.๓ แกไขกฎหมายธนาคารพาณิชย ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อเลิกกันทีคําวา ธนาคารลมไมได
๙.๔ แกไขกฎหมายหรือกฎกระทรวงหรือมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจราจรทุกฉบับที่
ทําใหประชาชนเดือดรอน เชน ยกเลิกการเปดไฟขับขี่รถจักรยานยนตตลอดเวลาทันที
๑๐. จัดตั้งศูนยปองกันรักษาพยาบาลผูปวยโรคเอดส มะเร็ง และผูติดยาเสพติดดวยวิธีการรักษา
ทางสมุนไพร โดยใชสูตรภูมิปญญาไทย
๑๑. ออกกฎหมายยึด ทรัพ ยจั บคนโกงชาติหรื อผู เอาเปรี ยบคนอื่ น อย างไมเ ปน ธรรม และ
ปราบผูมีอิทธิพล ลางยาเสพติดอยางเด็ดขาด ภายใน ๑๘๐ วัน
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นายทะเบียนพรรคการเมืองไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคคนขอปลดหนี้ดังกลาว
ขางตน แลว ตามนัยมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

