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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเสรีประชาไทย
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคเสรีประชาไทย
ตามมาตรา ๑๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๑/๒๕๔๙ ตั้งแตวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคเสรีประชาไทย ดังนี้
นโยบายของพรรคเสรีประชาไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
คําปรารภ
ประเทศชาติของเราไดพยายามที่จะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยเปนเวลาเกินกวาครึ่งศตวรรษแลว
ก็ยังไมเปนผลสําเร็จ และเนื่องจากไมประสบผลสําเร็จนี้เองไดทําใหประเทศชาติตองประสบความทรุดโทรม
เรื่อยมาจนกลายเปนปญหาเรื้อรังและยังเปนภัยรายแรงตอความมั่นคงของชาติ ซึ่งสามารถประมวล
ใหเดนชัดเปน ๓ ปญหา คือ
ปญหาที่หนึ่ง ประเทศชาติไดทรุดโทรมลงสูฐานะที่ตองตกเปนลูกหนี้แกตางชาติเรื่อยมา
นับวาเปนภาระและความวิตกกังวลแกปวงชนในชาติเปนอยางยิ่ง
ปญหาที่สอง ประชาชนชาวไทยตองประสบความทุกขยากเดือดรอน ทั้งในดานการดํารงชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ปญหาที่สาม ระบอบการปกครองของเมืองไทย ยังเปนระบอบประชาธิปไตยที่ไมสมบูรณ
และยังไมมีพรรคการเมืองที่เปนของประชาชนอยางแทจริง จึงทําใหการเมืองการปกครองของประเทศ
มีการรวนเรไมแนนอน หรือเรียกไดวาไมมีเสถียรภาพทางการเมืองจนทําใหรัฐบาลตองเผชิญกับปญหา
เสถียรภาพของรัฐบาลเอง และกอใหเกิดความไมมั่นใจอันไมเปนผลดีแกประเทศชาติและประชาชน
เมื่อไดวิเคราะหปญหาทั้งสามนี้แลว เห็นวาแตละปญหาลวนแลวแตเปนปญหาที่บีบบังคับ
ใหชาติบานเมืองกาวไปสูวิกฤติการณเขาไปทุกขณะ หากไมรวมมือรวมใจกันแสวงหาแนวทางที่แกไขปญหา
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ใหถูกตองอยางจริงจัง และเขาปฏิบัติการดวยความบริสุทธิ์ใจแลวประเทศชาติก็จะตองประสบวิกฤติการณ
รายแรง ทําใหไมอาจรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยไวตอไป
พรรคเสรีประชาไทยมีความเห็นวา การที่จะแกไขปญหาของชาติใหลุลวงไปดวยดีนั้นมีแต
จะตองดําเนินการตามวิถีทางประชาธิปไตยดวยระบบพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ และมีนโยบาย
ที่สอดคลองตรงกับความตองการของชาติและประชาชน ดังนั้น พรรคเสรีประชาไทยจึงขอเสนออุดมคติ
ของพรรคและนโยบายแกไขปญหาของชาติดังกลาวมาใหพี่นองปวงชนชาวไทยทุกทานไดพิจารณา
ดังตอไปนี้
นโยบาย
พรรคเสรีประชาไทยไดพิจารณาแลว เห็นวาปญหาของชาติที่ปรากฏเปนภัยรายแรงตอความมั่นคง
ของชาติอยูในขณะนี้นั้น เปนปญหาที่สลับซับซอนและหมักหมมกันมานาน ฉะนั้น การแกไขปญหา
ก็ควรจะเริ่มดวยการบรรเทาความรุนแรง และเยียวยาอาการในขั้นตนกอน ซึ่งพรรคเสรีประชาไทย
ไดวิเคราะหแลวเห็นวาควรจะรีบดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนาใหลุลวงไปกอน อันจะเปนบันใดขั้นตน
ในการกาวไปสูการแกปญหาอื่น ๆ และพัฒนาชาติตามนโยบายหลักตอไป นอกจากนั้น เปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปแลววา การที่ชาติไทยจะดํารงไวซึ่งความสถาพรของสถาบันความเปนชาติไทย สถาบันศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริยนั้น ก็ดวยการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยใหมีเสถียรภาพ แตเสถียรภาพ
ของระบอบประชาธิปไตยจะมีไดนั้น ก็อยูที่การมีระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ ซึ่งจะทําใหเกิดระบบ
ประชาธิปไตยโดยครบถวนทั้งดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม วัฒนธรรม และดานการปองกัน
ประเทศอันสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของชาติไทย ซึ่งถือวาเปนนโยบายหลักหรือนโยบาย
ระยะยาวของชาตินั่นเอง พรรคเสรีประชาไทยไดยึดแนวทางของประชาธิปไตยโดยสากลที่ประกอบดวย
ทฤษฎีรัฐศาสตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร และทฤษฎีปรัชญา โดยนําหลักการปกครองของระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ของชาติ อาทิ เ ช น หลั ก อธิ ป ไตยเป น ของปวงชนทุ ก ชนชั้ น
หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักกฎหมาย หลักการปกครองโดยการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม ฯลฯ
รวมทั้งศึกษา วิเคราะหปญหาของชาติอยางถองแทแลวประยุกตทฤษฎีตาง ๆ รวมทั้งความรู ประสบการณ
และบทเรียน ตลอดจนสภาพความเปนจริงของสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อแกปญหาตาง ๆ ของชาติ
ใหสําเร็จลุลวงไปใหจงได
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ดังนั้น พรรคเสรีประชาไทยจึงไดกําหนดวิธีการดําเนินการในการแกปญหา ทั้งนโยบายเฉพาะหนา
และนโยบายหลัก เพื่อใหประเทศชาติพนวิกฤติการณและใหสามารถพัฒนาไปสูความมั่นคงและความรุงเรือง
สถาพรสืบไปไว ดังตอไปนี้
วิธีดําเนินการของพรรค
ตอนที่ ๑
วิธีดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนาของชาติ
(๑) ทําใหหลัก “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน” ปรากฏเปนจริง โดยจัดทําใหนโยบาย
ของรัฐบาลเปนประชาธิปไตยและใหรัฐสภาทําหนาที่เปนผูแทนปวงชนอยางแทจริง
(๒) ทําใหหลัก “บุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ” ปรากฏเปนจริงตามหลักลัทธิประชาธิปไตย
โดยพิจารณาเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายตาง ๆ ที่บ่ันทอนเสรีภาพของบุคคลในระบอบประชาธิปไตย
รวมทั้งสงเสริมใหสถาบันสื่อมวลชนไดถึงซึ่งฐานันดรที่ ๔ แหงสังคมชาติ
(๓) แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง เพื่อเปนเครื่องชวยใน
การกาวไปสูอุดมการณสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และใหมี
การออกเสียงลงประชามติกอนประกาศใช
(๔) แกปญหาความสงบเรียบรอยของบานเมือง ยาเสพติด และปญหาความปลอดภัยของ
ประชาชนใหเปนผลสําเร็จดวยความรวมมือกับองคการมวลชนทั้งปวง
(๕) ลดและตรึงราคาสินคาอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหรัฐวิสาหกิจและกลไกของรัฐ รวมทั้ง
องคการมวลชนที่เกี่ยวของเปนเครื่องมือชวยใหเกิดประสิทธิผล
(๖) สงเสริมการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม รวมทั้งพัฒนาการสหกรณ
ทุกประเภทใหบังเกิดประสิทธิผลตอประชาชนโดยแทจริง
(๗) ประกันรายไดขั้นต่ําของผูมีรายไดนอยและปรับปรุงคาจางขั้นต่ําของลูกจางอยางเหมาะสม
และใหมีประสิทธิภาพตอการรักษาดุลระหวางทุนกับแรงงาน
(๘) จัดตั้งและดําเนินการสวัสดิการในปจจัยสี่ของการดํารงชีวิตตอประชาชนผูยากจน รวมทั้ง
จะดําเนินการพัฒนาการศึกษา เพื่อเสริมสรางพื้นฐานของชาติใหสอดคลองกับการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
โดยรัฐจะรวมมือกับองคการมวลชน และองคการเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง
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(๙) ปรับปรุงระบบบริหารราชการแผนดินทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค ตลอดจนสวนทองถิ่น
ใหมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนแหงปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ
(๑๐) ปรับปรุงการบริหารของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคและดําเนินการใหวิสาหกิจเอกชน
ที่มีลักษณะสาธารณูปโภคใหบริการประชาชนตามความมุงหมายที่แทจริงของสาธารณูปโภค
(๑๑) สนับสนุนการลงทุนภายในประเทศโดยคนไทยเปนหลักและเสริมดวยการลงทุนจาก
ตางประเทศ โดยปรับปรุงกรรมวิธีดานเศรษฐกิจและการคลังเพื่อสงเสริมการลงทุนใหมีความสะดวก
ความปลอดภัย และเกิดความมั่นใจตอผูที่จะลงทุน
(๑๒) ดําเนินการนโยบายตางประเทศใหเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของชาติไทย เพื่อทําให
ประเทศไทยซึ่งมีฐานะทางยุทธศาสตรอันสําคัญที่สุดในสถานการณโลกปจจุบันใหสามารถดํารงตน
บนเวทีสากลอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหไทยสามารถรักษาประโยชนของชาติไวอยางเหมาะสม
ตอนที่ ๒
วิธีดําเนินการตามนโยบายหลักของพรรคเสรีประชาไทย
๑. นโยบายดานการเมืองภายในประเทศ
พรรคเสรีประชาไทย มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะสรางสรรคระบอบประชาธิปไตย
ใหสมบูรณ เพื่อใหอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนอยางแทจริง สรางเสถียรภาพทางการเมืองของ
ประเทศไทยให มั่ น คง ซึ่ง เป น กุญ แจดอกแรกที่ จ ะกา วไปสู ก ารแก ป ญ หาและการพั ฒนาด า นอื่ น ๆ
ไดโดยงาย พรรคเสรีประชาไทยจึงกําหนดวิธีการดําเนินการในดานการเมืองไว ดังตอไปนี้
๑.๑ เทิดทูนและรักษาสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนสถาบันแหงความมั่นคง และเปนศูนยรวม
แหงความสามัคคีในชาติใหสถิตสถาพรชั่วกาลนาน
๑.๒ พรรคจะสรางเสถียรภาพทางการเมือง โดยสรางระบอบประชาธิปไตยใหสมบูรณทั้งรูปแบบ
และเนื้อหา ซึ่งถือวาการมีเสถียรภาพทางการเมืองเปนรากฐานที่สําคัญของการที่จะพัฒนาสังคมไทย
ใหเจริญรุงเรือง เปนสังคมที่สมบูรณในระบอบประชาธิปไตยตอไป
๑.๓ พรรคจะมุงสรางระบบพรรคใหเปนของประชาชนอยางแทจริงที่เหมาะสมกับสถานการณ
ของประเทศไทยใหเปนผลสําเร็จ และถือวาพรรคการเมืองตาง ๆ เปนผูรวมงานทางการเมือง ยกเวน
พรรคการเมืองที่มีเจตนารายและใชความรุนแรงเปนวิธีดําเนินการ
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๑.๔ พรรคจะสงเสริมสถาบันสื่อมวลชน ใหมีฐานะสมกับฐานันดรศักดิ์ในระบอบประชาธิปไตย
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันหนังสือพิมพในฐานันดรที่ ๔ ยอมเปนกลไกที่สําคัญอยางหนึ่งของระบอบ
ประชาธิปไตย ในปจจุบันไดมีสถาบันสื่อมวลชน เชน วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนเพิ่มขึ้นมา
และกาวสูบทบาทเปนเครื่องมือในการแสดงประชามติ ดังนั้น บุคคลที่ทํางานในสถาบันเหลานั้น
จึงควรมีความรับผิดชอบตอสังคมของชาติมากกวาบุคคลธรรมดา พรรคจึงปรารถนาที่จะสงเสริมใหกับ
บุคคลเหลานั้นไดดํารงตนอยางสมควรกับฐานันดรที่ ๔ และในฐานะกลไกที่สําคัญอยางหนึ่งของ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๑.๕ พรรคจะสรางความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการกับนักการเมืองอาชีพ ระหวาง
ขาราชการทหาร ตํารวจ กับขาราชการพลเรือน ระหวางนายจางกับลูกจาง ระหวางชนชาติไทยกับ
ชนชาวไทยโดยสัญชาติ ทุกหมูเหลาโดยไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา โดยยึดมั่นในหลักการประสาน
ผลประโยชนเฉพาะสวนของทุกฝาย เขากับผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ ทั้งนี้ เพื่อดํารงไว
ซึ่งเอกภาพของชาติและความสามัคคีแหงชาติ
๑.๖ พรรคจะประกันความเปนอิสระของฝายตุลาการ และเคารพตอหลักนิติกรรม และ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจะทําใหตระหนักถึงสิทธิและการใชสิทธิเสรีภาพอันจะ
กอใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคมโดยรวม
๑.๗ ให อํ า นาจการบริ ห าร อํ า นาจตุ ล าการ และอํ า นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ เ ป น ของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
เปนหลัก
๑.๘ ทํา ใหค นไทยทุ กหมู เ หล ามี สิ ท ธิเ สรีภ าพสมบู รณ แ ละส ง เสริ ม ให คนไทยมี จิ ตสํ า นึ ก
ในหนาที่ของตนที่มีตอชาติบานเมือง
๑.๙ แก ก ฎหมายบางอย า งที่ ล า หลั ง และยั ง ไม เ ป น ประชาธิ ป ไตยซึ่ ง ยั ง ใช อ ยู ใ นป จ จุ บั น
ใหถูกตองตามกฎหมาย และสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง
๑.๑๐ ใหขาราชการประจําไดมีสวนรวมทางการเมืองอยางเหมาะสม เพื่อเพิ่มจิตสํานึกใน
การรับใชชาติและประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๑๑ การกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูภูมิภาคและสวนทองถิ่นอยางเหมาะสม
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแกปญหาพัฒนาประเทศ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง
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๑.๑๒ ปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการอยางเฉียบขาด
๑.๑๓ สงเสริมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวางและเผยแพร
ความรู ความคิดทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตองแกประชาชน
๑.๑๔ สนับสนุนการจัดตั้งองคกรประชาธิปไตยทั้งหลายของปวงชน โดยคํานึงถึงสิทธิและ
ผลประโยชนของกลุมชนนั้น ๆ อันจะพึงมี ตลอดจนสงเสริมการแสดงประชามติที่ถูกตองและเปน
ประชาธิปไตย
๒. นโยบายดานการเมืองระหวางประเทศ
ประเทศไทยกลายเปนจุดยุทธศาสตร ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกอันเปนผลใหประเทศไทย
จะตองกําหนดบทบาทและทีทาในความสัมพันธระหวางประเทศกับนานาประเทศในโลกอยางชัดเจน
และใหสามารถเผชิญกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอนั้นได ฉะนั้น การดําเนินนโยบายตางประเทศ
ไมเพียงแตจะกอใหเกิดผลไดผลเสียอยางธรรมดา หากพลาดพลั้งลงไปมีแตจะเกิดผลเสียตอความมั่นคง
ของชาติขึ้นทุกที พรรคเสรีประชาไทยไดวิเคราะหปญหาและไตรตรองแลวเห็นวา หากประเทศไทย
มีนโยบายการตางประเทศที่ ถูกตองบนรากฐานของลักษณะพิเศษประจําชาติไทยไดแลว ก็จะทําใหชาติไทย
มีความมั่นคงและมีเกียรติปรากฏแกนานาชาติ ดังนั้น พรรคเสรีประชาไทยจึงไดพิจารณากําหนด
วิธีดําเนินการ ดังตอไปนี้
๒.๑ ใชเอกลักษณของชาติไทยเปนแนวในการดําเนินนโยบายการตางประเทศแสดงออกซึ่งความ
“นโยบายอิสระ”
๒.๒ ดําเนินนโยบายเปนมิตร ไมแทรกแซงความขัดแยงระหวางคูพิพาท แตจะสนับสนุน
วิธีการระงับความขัดแยงระหวางประเทศโดยสันติวธิ ี
๒.๓ สงเสริมสัมพันธไมตรีอันดีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และการคากับทุกประเทศ
โดยไมยึดถือความแตกตางในลัทธิการปกครอง หรือระบบเศรษฐกิจและสังคมเปนขอยับยั้ง
๒.๔ รั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี แ ละเกี ย รติ ภู มิ ป ระเทศชาติ ใ ห เ ป น ที่ ย กย อ งและรั บ รองจากนานาชาติ
พรอมทั้งจะปองกันพฤติกรรมทั้งปวงจากตางชาติที่จะมีผลกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของชาติ
๒.๕ ผสานงานการคาเขากับงานการทูตอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปนภารกิจสําคัญ
ของเจาหนาที่ หรือหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อชวยขยายตลาดสงออกของประเทศ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง
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๒.๖ ทบทวน ปรับปรุง แกไขบรรดาสนธิสัญญาและการตกลงตาง ๆ ที่ทําไวกับนานาประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทําใหประเทศไทยเสียเปรียบและไมสอดคลองกับกาลสมัยใหถูกตองยิ่งขึ้น
๒.๗ รวมกับองคการระหวางประเทศที่เปนประโยชนแกประเทศชาติ และยึดมั่นในกฎบัตร
สหประชาชาติ
๓. นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ระบบการบริหารแผนดินเปนปจจัยสําคัญที่จะใหนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาลดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิผลจนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได ดังนั้น พรรคเสรีประชาไทยจึงมีความตั้งใจที่จะเสริมสราง
และพัฒนาระบบบริหารราชการแผนดินของประเทศไทย ใหสามารถตอบสนองความตองการรีบดวน
ของประเทศชาติและของประชาชนใหดียิ่งขึ้นไปอีก โดยยึดถือหลักเอกภาพในระดับนโยบายอันจะเปนผล
ทําใหเกิดความรวมแรงรวมใจกันภายในชาติ ทั้งนี้ เพื่อใหกลไกของรัฐทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับทองถิ่นสามารถทํางานที่อยูภายใตความรับผิดชอบแตละระดับนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาว พรรคจึงกําหนดวิธีดําเนินการ ดังตอไปนี้
๓.๑ ปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ แ ละวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานของส ว นต า ง ๆ
ที่เกี่ยวของใหมีขอบเขตความรับผิดชอบที่แนนอนและชัดเจน เพื่อใหทุกสวนสามารถปฏิบัติหนาที่ของตน
ไดเต็มที่และมีปญหาอุปสรรคชะงักนอยที่สุด
๓.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางการจัดการของสวนราชการที่มีหนาที่และปฏิบัติงาน
ซ้ําซอน โดยไมจําเปนใหเปนหนวยเดียวกันเพื่อการรวมพลังจากกําลังคน กําลังงบประมาณ และกําลัง
ความสามารถที่มีอยูอันจะกอใหเกิดความประหยัด และสงเสริมใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
๓.๓ ปรับปรุงและจัดการพัฒนาบุคคลใหมีสมรรถภาพ เพื่อใหขาราชการไดดํารงตนอยางมีเกียรติ
มีสวัสดิภาพ มีระเบียบ วินัย และคุณธรรมในหนาที่การงานอันจะเปนการทําใหกลไกรัฐมีความสมบูรณ
ตอการบริหารราชการแผนดินมากยิ่งขึ้น
๓.๔ กระจายอํานาจจากการบริหารทั้งสวนภูมิภาคและทองถิ่นใหมีอิสรภาพในการบริหารงาน
ดวยตนเองมากยิ่งขึ้นโดยลําดับ เฉพาะอยางยิ่งในดานบริการสาธารณะและบริการประชาชน โดยปรับปรุง
วิธีการควบคุมจากภายนอกใหนอ ยที่สุด เพื่อเปนทางสงเสริมการกระจายอํานาจ และความเจริญใหแพรไป
ทั่วราชอาณาจักร นอกจากนั้นแลว พรรคจะสงเสริมใหมีโครงการที่มีกิจกรรมรวมกันระหวางสวนราชการ
กับกลุมเอกชนโดยตรงอยางกวางขวาง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง
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๓.๕ พัฒนามาตรการในการปองกันและมาตรการกําจัดการฉอราษฎรบังหลวง การกลั่นแกลง
และการใชอิทธิพลอยางไมเปนธรรมตอประชาชน เพื่อใหประชาชนไดรับการปฏิบัติจากทางราชการ
อยางมีเกียรติ สะดวกและเปนธรรม รวมทั้งสนับสนุนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัย เพื่อความสงบสุขในทองถิ่นของตน
๔. นโยบายดานการเศรษฐกิจ
พรรคเลื่อมใสในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีและการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมีแผน พรรคปฏิเสธ
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมผูกขาด ซึ่งพรรคมุงมั่นจะสรางความไพบูลยทางเศรษฐกิจ และความยุติธรรม
ทางสังคมใหเกิดขึ้นใหได เพราะเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่สมบูรณ
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแหงชาติตอไป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาว พรรคจึงไดกําหนดวิธีดําเนินการในดานเศรษฐกิจไว ดังตอไปนี้
๔.๑ ปรับปรุงและกระชับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหสอดคลองและสงเสริม
ซึ่งกันและกัน เพื่อใหเปนหลักในการสรางระบบเศรษฐกิจประชาธิปไตย ทั้งนี้ จะกระทําไดโดยไมใหเกิด
การเสียดุลทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๔.๒ ปรับระบบการถือทุนลักษณะผูกขาดเพื่อใหมีการกระจายทุนอันจะทําใหระบบเศรษฐกิจ
ของชาติไทยไดมีเสถียรภาพ คือ
(ก) สงเสริมการกระจายทุนดวยระบบการถือกรรมสิทธิ์ใหเกิดความเปนธรรมในสังคม
เพื่อเกื้อกูลตอความมั่งคั่งไพบูลยของชาติ
(ข) ลดระดับการรวมศูนยทุนในลักษณะจํากัดบุคคล ใหเปนบริษัทมหาชนดวยมาตรการ
ประชาธิปไตยและดวยความรับผิดชอบของรัฐบาล
(ค) สงเสริมการสหกรณใหมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง
และใชเปนเครื่องมือในการกระจายทุนดวย
(ง) วิสาหกิจเอกชนที่มีลักษณะรวมศูนยทุน และกอใหเกิดอิทธิพลอันจะทําใหเกิด
การผูกขาดในลักษณะเชนนี้ รัฐอาจเขามีสวนในการบริหารเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศชาติ
โดยไมลวงล้ําในกรรมสิทธิ์ผลกําไรของผูถือทุนของวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิดเปนอุปสรรค
ตอการกระจายทุน
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๔.๓ ปรับปรุงและสงเสริมรัฐวิสาหกิจกับวิสาหกิจเอกชนใหมีบทบาทตอการสรางระบบ
เศรษฐกิ จ เสรี นิ ย มของประเทศไทย และทํ า ให วิ ส าหกิ จ ทั้ ง สองชว ยกั น รั ก ษาเสถี ย รภาพของตลาด
รวมทั้งใหสามารถสงเสริมการขยายตัวของกันและกันได
๔.๔ ปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธระหวางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยถือวา
ประเทศไทยมีการเกษตรกรรมเปนหลัก แตอนาคตของประเทศไทยก็จําตองกาวไปสูความเปนอุตสาหกรรม
ดังนั้น ในสถานการณทั้งสองดานนี้จะตองพัฒนาอุตสาหกรรมก็จะตองเนนหนักไปในรูปอุตสาหกรรม
เพื่อการเกษตรกรรม เชน อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบเกษตรกรรม
๔.๕ สรางความสัมพันธระหวางความกาวหนาทางเศรษฐกิจกับการขยายตัวของประชากร
ใหไดสมดุลกัน โดย
(ก) เพิ่ ม การผลิ ต ทางการเกษตรกรรม โดยมุ ง ผลผลิ ต ต อ พื้ น ที่ เ ดิ ม เป น หลั ก ด ว ย
การปฏิรูปเกษตรกรรมใหเต็มระบบ
(ข) เพิ่มการผลิตทางอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบจาก
ตางประเทศ และเพื่อรักษาดุลภาพระหวางทุนกับแรงงาน
(ค) พัฒนาพาณิชยกรรมเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของจํานวนสินคาออก รวมทั้ง
การแสวงหาตลาดประจําในตางประเทศ ซึ่งจะกระทําทั้งในรูปการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินคาโดยตรง
และหรือในรูปแบบสินเชื่อ
(ง) ขยายการขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การขนสงตามระบบสากล
(จ) ขยายทุนซึ่งจะไดมาจากการระดมทุน ทั้งภายในประเทศและจากตางประเทศ
โดยเนนหนักการระดมทุนภายในประเทศ
(ฉ) ขยายเทคโนโลยีและพัฒนาบุคคลเพื่อใหทันกับความกาวหนา และใหเปนกําลัง
สนับสนุนตอกิจการในทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
(ช) ควบคุ ม พั ฒ นาการของระบบทุ น เสรี นิ ย มให อ ยู ใ นระบบประชาธิ ป ไตย เช น
ปองกันการผูกขาด รักษาขอบเขตการกระจายทุน เฉลี่ยงบประมาณระหวางสวนกลางกับสวนทองถิ่น
เพื่อใหเกิดการเฉลี่ยรายไดอันจะเปนหนทางใหลดชองวางระหวางคนจนกับคนรวยใหแคบลง
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(ซ) ปรับปรุงระบบการคลังและการเงิน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการแกปญหา
เศรษฐกิจที่กําลังเผชิญหนาอยูในขณะนี้ อันไดแกการเก็บภาษี การกูเงิน การธนาคาร และการรักษา
เสถียรภาพคาเงินบาท รวมทั้งจะตองสรางเสริมมูลคาทรัพยากรของชาติ
(ฌ) พั ฒ นาพลั ง งานและนํ า ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องชาติ มาใช ใ ห ส อดคล อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติอยางถูกตอง รวมทั้งจะตองกําหนดมาตรการพิทักษทรัพยากรของชาติ
เพื่อประโยชนของชาติในอนาคตตอ ๆ ไป ตลอดจนจะสงเสริมดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
อยางกวางขวาง
(ญ) รวมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ ทั้งนี้ โดยไมใหเกิดขอผูกพันทางการเมือง
ดํารงความเปนอิสระบนพื้นฐานของความเปนมิตรที่ดีตอกันโดยไมเลือกระบบสังคม
(ฎ) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกรชาวนาชาวไรมีกรรมสิทธิ์เปนของตนเอง กําหนดพื้นที่
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยใหแนนอนทั่วประเทศ
๕. นโยบายดานเกษตรและอุตสาหกรรม
พรรคเสรีประชาไทยตระหนักถึงความเปนอยูของเกษตรกร ซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ
ยังอยูในสภาพตกต่ําทั้งทางดานรายไดมาตรฐานการครองชีพและสังคม จึงตองปรับปรุงและยกฐานะ
ความเปนอยูทางการเกษตรใหดีขึ้น เพื่อเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
ในการพัฒนาทางการเกษตร พรรคเสรีประชาไทยมีนโยบายที่ปรับปรุงอยางเหมาะสมแกผลิตผล
และแหลงเพาะปลูกในแตละพื้นที่ พรอมกับประสานกับดานการตลาด โดยพรรคเสรีประชาไทยจะยึดมั่น
ในนโยบายที่รัฐจะตองจัดหาแหลงการตลาดใหแกผลิตผลทางการเกษตร
ดานอุตสาหกรรมพรรคเสรีประชาไทย มีนโยบายแนวแนที่จะสงเสริมการลงทุนทางดานอุตสาหกรรม
ที่ ส อดคล อ งกั บ ทรั พ ยากรของประเทศและสร า งบรรยากาศที่ ดี ใ นการลงทุ น จะไม แ ทรกแซง
หรือ ดําเนินการในลักษณะแขงขันกับธุรกิจภาคเอกชน นอกจากกิจการอันเปนสาธารณประโยชน
ที่มีลักษณะพิเศษอยางเดนชัด สนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม และกระจายอุตสาหกรรม
ไปตามภู มิ ภ าคต า ง ๆ ของประเทศ เพื่ อ กระจายรายได แ ละผลประโยชน ใ ห ทั่ ว ถึ ง พร อ มกั น นั้ น
พรรคเสรี ป ระชาไทยมี น โยบายที่ จ ะให กิ จ การอุ ต สาหกรรมมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมในด า น
ความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง เป น สิ่ ง จํ า เป น ต อ สุ ข ภาพและความเป น อยู ข องประชาชน
ในขณะเดียวกันพรรคเสรีประชาไทยมีนโยบายที่ใหรัฐประสานงานรวมมือและหารือกับธุรกิจภาคเอกชน
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ในการดําเนินนโยบายและมาตรฐานดานอุตสาหกรรมเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ
โดยสวนรวม
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว พรรคเสรีประชาไทยจึงกําหนดวิธีดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ประกันการผลิตและราคาผลิตผลของการเกษตร ชาวนา ชาวไร อยางเปนระบบและเปนธรรม
(๒) ปลดเปลื้องภาระหนี้สินของเกษตรกร ชาวนา ชาวไร ใหทุเลาเบาบางจนหมดสิ้นไป
ดวยวิธีการและขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) สนับสนุนสถาบันการเกษตรใหมีประสิทธิภาพและมีบทบาทเขมแข็งขึ้น ทั้งดานการผลิต
และการจําหนาย ตลอดจนการบริหารงานในองคการ
(๔) สงเสริมใหภาคเกษตรกรรมเจริญเติบโตทันกับความกาวหนาของประเทศ โดยปรับอัตรา
ภาษี เครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับการเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตผลและคุณภาพใหสูงขึ้น
(๕) สงเสริมใหเกษตรกรสามารถหาวัสดุที่ใชในการผลิตที่สําคัญ เชน ปุย สารเคมี และ
ยาปราบศัตรูพืชราคาถูกและมีคุณภาพอยางพอเพียง
(๖) สงเสริมและสนับสนุนโครงการเกษตรกรรายยอยในชนบทของประชาชน เพื่อหา
รายไดเสริมครอบครัวและชุมชน
(๗) ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเกษตรให เ จริ ญ ก า วหน า ทั ด เที ย มกั บ อารยประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๘) สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และการสงออกอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
ตลอดจนอุตสาหกรรมครัวเรือนของชุมชนในเมืองและชนบท
(๙) เรงรัดการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและจําเปนพื้นฐาน ตลอดจนสาธารณูปโภค
ใหพอเพียง สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
(๑๐) ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวด เพื่อรักษาสภาวะแวดลอม
ใหอยูในสภาพปกติ ตามมาตรฐานสากลดวยมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
๖. นโยบายดานการสังคม
เนื่องดวยประเทศไทยไดประสบปญหาความลาหลังในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
จนกอใหเกิดเปนปญหาทางดานสังคม เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาฉอราษฎรบังหลวง ปญหา
ติ ด ยาเสพติ ด ป ญ หาการว า งงาน และป ญ หาสวั ส ดิ ก ารสั ง คม เป น ต น ซึ่ ง ป ญ หาต า ง ๆ เหล า นี้
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ไดกลายเปนอุปสรรคตอการสรางสรรคความมั่นคงของชาติ และตอความเจริญกาวหนาในอนาคตของชาติ
พรรคโดยความรวมมือจากปวงชนชาวไทยทุกชนชั้นไดพิจารณากําหนดวิธีดําเนินการในดานการสังคมไว
ดังนี้
๖.๑ จะตองเผยแพรความรู ความเขาใจในเรื่อง ปญหาของชาติบานเมือง โดยเฉพาะใหเห็นวา
การสถาปนาระบอบประชาธิปไตยใหสําเร็จจะเปนกุญแจดอกแรกที่จะทําใหสามารถแกปญหาอื่น ๆ
ของประชาชน และของประเทศชาติใหลุลวงไปไดงายขึ้น และไปสูความสําเร็จไดดังปรารถนา
๖.๒ จะดําเนินการแกปญหาสังคมบนพื้นฐานของการแกปญหาทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย
การศึกษา อบรม และมาตรการทางกฎหมาย
๖.๓ สงเสริมใหมีการประกันสังคมแกชนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในสวนของเอกชน และสวนของ
รัฐบาล โดยการ
(ก) จัดที่อยูอาศัยใหแกประชาชนใหพอเพียง และใหมีสภาพที่เหมาะสมไดมาตรฐาน
(ข) ประชาชนที่ยากจนหรือชวยเหลือตัวเองไมได เนื่องจากสภาพแวดลอม ความสมบูรณ
ทางรางกายหรือพื้นฐานการศึกษาไมอํานวยจะไดรับการชวยเหลือแบบรัฐสวัสดิการสงเคราะห
(ค) จัดตั้งสถาบันประกันสังคม หรือควบคุมและสนับสนุนการประกันสังคมดานตาง ๆ
ขึ้นเปนการเฉพาะ โดยที่ทางหนวยงานที่ทําหนาที่ประกันสังคมดานตาง ๆ เขาดวยกันยกระดับขึ้นเปน
ทบวงการเมือง หรือกระทรวง
๖.๔ ปฏิรูประบบงานของหนวยราชการที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง
ใหสามารถรักษาความปลอดภัยแกประชาชนไดอยางแทจริง ทําใหปริมาณการเกิดปญหาอาชญากรรมลดนอย
และสูญสิ้นลงไปในที่สุด เพื่อความสันติสุขและมีหลักประกันทางดานสรางสันติภาพของประชาชน
๖.๕ สงเสริมใหมีการพัฒนากําลังคนดานจิตใจ เนื่องจากปญหาสังคมในปจจุบันมีแนวโนม
ในการทําลายความสงบสุขสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เปนตน โดยการ
(ก) เผยแพรคานิยมดานบุคคลและสังคมไทยที่ถูกตองทางสื่อมวลชนทุกรูปแบบ
(ข) ตรวจสอบการทํางานของรัฐใหเปนไปตามนโยบายพัฒนาคนทางจิตใจ สนับสนุน
ขาราชการที่ดี และแนะนํา สงเสริม ขจัดและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ รวมทั้ง
การกดขี่ขมเหงราษฎร
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(ค) สนั บ สนุ น และช ว ยสร า งสรรค สิ่ ง แวดล อ มในสั ง คมให ดี ขึ้ น สร า งโครงการ
แกกฎหมายที่ไมเปนธรรม การอนุรักษธรรมชาติ และขจัดการทําลายสภาวะแวดลอมตาง ๆ โดยเด็ดขาด
ขจัดแหลงอบายมุขสิ่งยั่วยุ การละเมิดศีลธรรมตาง ๆ สนับสนุนนโยบายประหยัด และขจัดความฟุมเฟอย
ตาง ๆ
(ง) พิทักษสิทธิและความเสมอภาคในสังคมทุก ๆ ดาน
๖.๖ จะสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเยาวชนของชาติ ใหเปนผูมีความสมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อความมั่นคงแหงชาติ
๖.๗ ปองกันและแกไขเหตุแหงความไมเปนธรรมในสังคมไทยทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น
ถึงระดับชาติ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลาใหปรากฏเปนจริง
๖.๘ ปลูกฝงจิตสํานึกและอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแกประชาชน
และขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง
๖.๙ กระจายความเจริ ญ ทุ ก ด า นไปสู ช นบท เพื่ อ ผ อ นคลายความแออั ด ยั ด เยี ย ดออกจาก
เมืองหลวง และเมืองใหญ ๆ ปรับการขยายตัวของประชากรใหสัมพันธกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และขนาดของประเทศ โดยวางแผนครอบครัวอยางถูกตอง
๗. นโยบายดานวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของการดํารงอยูของชาติ ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมี
ความสําคัญตอปญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชาติดวย ถาปลอยปละละเลยตอวัฒนธรรม
จนเกิดเปนปญหาขึ้นมาแลว ก็จะทําใหการแกปญหาอื่น ๆ ของชาติมีความยุงยาก ในปจจุบันวัฒนธรรม
ของไทยถูกละเลยจนกลาวไดวา ประชาชนสวนหนึ่งไดดํารงอยูอยางไมคํานึงถึงวัฒนธรรม หากรัฐบาลใด
ไมจริงจังตอการรักษาและประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมแลว ยอมจะทําใหสังคมของชาติตองประสบ
ความเสื่อมโทรมเปนปญหาที่จะตองแกไขกันดวยความยากลําบาก อยางไรก็ดี พรรคเสรีประชาไทย
กําหนดวิธีดําเนินการในดานวัฒนธรรมรวมกับพี่นองปวงชนชาวไทยไว ดังตอไปนี้
๗.๑ ฟนฟู สงเสริมและเชิดชูวัฒนธรรมไทยที่สูงสงสืบทอดมาแตบรรพบุรุษ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความสัมพันธกับตางชาติ
๗.๒ ปองกันวัฒนธรรมต่ําทรามทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และแพรมาจากตางประเทศ
โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายและการศึกษาอบรมควบคูกัน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

๗.๓ สงเสริมเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตางเชื้อชาติในประเทศไทยในการพัฒนาวัฒนธรรม
ของตนที่ดีงามตอสังคมชาติไทย
๗.๔ พัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองและกําหนดมาตรการและปลูกฝงชาตินิยมใหแกประชาชน
ทุกหมูเหลาใหตระหนักในความเปนจริงตามทัศนคติที่วาการเมือง คือ คุณธรรม และการเสียสละ
เปนสิ่งมีเกียรติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ของไทยจําเปนที่จะตองมีวัฒนธรรมทางการเมืองตามหลักลัทธิประชาธิปไตย หาไมเชนนั้นการสถาปนา
ระบอบประชาธิปไตยดังกลาวก็จะประสบความลมเหลว
๗.๕ สงเสริมและรักษาความบริสุทธิ์ผุดผองของพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาประจําชาติไทย
รวมทั้งศาสนาอื่น ๆ ในประเทศ และจะเนนหนักในการสงเสริมใหไดมีการปฏิบัติธรรมที่ถูกตอ ง
เพื่อสันติสุขแหงสังคมไทยสืบไป
๘. นโยบายดานการศึกษา
พรรคเสรีประชาไทย มีนโยบายที่จะสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาใหมีคุณภาพและพัฒนา
สอดคลองกับความตองการของประเทศชาติ แกไขปญหาขาดแคลนที่เรียน เปดโอกาสใหเยาวชนของชาติ
ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง พรอมปรับปรุงคุณภาพทางดานการบริหารการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอแกการศึกษาของชาติ สนับสนุนภาคเอกชนใหมีสวนรวมและจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาทุกระดับ พรอมกับสงเสริมบุตรของผูมีรายไดนอยใหไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง
สงเสริมการศึกษาดานจริยธรรม และหลักธรรมศาสนา เพื่อพัฒนาดานจิตใจ ดังนั้น พรรคเสรีประชาไทย
จึงกําหนดวิธีดําเนินการในดานการศึกษาไว ดังตอไปนี้
๘.๑ ให อ งค ก รปกครองท อ งถิ่ น มี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ สภาพ
ความเปนจริงของสังคม สงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนใหทันสมัยยิ่งขึ้น ตลอดจนขยายการศึกษา
ใหเขาถึงชนบทที่หางไกลอยางทั่วถึง
๘.๒ ขยายการศึกษาภาคบังคับใหสูงขึ้น โดยสอดคลองกับสภาพความเจริญพัฒนาของสังคม
และเศรษฐกิจของชาติ
๘.๓ สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนและสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรม เปนตน ใหเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ
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๘.๔ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และกระบวนการเรี ย น การสอนให ส อดคล อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต
๘.๕ สนับสนุนใหผูที่ดอยโอกาส และผูพิการมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพมากขึ้น
โดยพึ่งตนเองได
๘.๖ เสริมสรางสวัสดิการ ขวัญกําลังใจและสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแกครู อาจารย และ
บุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับ เพื่อใหมีความมั่นคงและภาคภูมิใจในวิชาชีพ
๘.๗ ปรับปรุงการบริหารและการดําเนินการทั้งปวงของสถาบันการศึกษาใหกาวหนาและ
คลองตัว ตลอดจนมีอิสระในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
๙. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
พรรคเสรีประชาไทย ตระหนักดีวาแรงงานเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดของชาติ โดยเหตุนี้
พรรคจึงถือนโยบายแรงงานเปนนโยบายหลักอันหนึ่งของพรรค โดยมีเปาหมายอยางชัดแจงในการที่จะ
สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาแรงงานไทยใหมีความรู มีฝมือ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ทัศนคติที่เหมาะสม เพื่อที่จะมีงานทําที่มีรายไดเพียงพอแกการดํารงชีพและพัฒนาตนเองและครอบครัว
ขณะเดียวกันก็จะไดรับการคุมครองแรงงานไทยใหมีรายได ชั่วโมงทํางาน วันหยุด สวัสดิการ และ
หลักประกันที่เหมาะสม พรอมทั้งสงเสริมใหแรงงานไทยไดมีการกอตั้งองคการของผูใชแรงงาน และ
กลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อประโยชนของผูใชแรงงานและสังคมสวนรวม
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในปจจุบัน ไดกอใหเกิดภาวะเดือดรอนแกแรงงานไทยเปนอยางมาก
จํานวนผูตกงานและถูกออกจากงานไดเพิ่มขึ้นและจํานวนผูวางงานในขณะนี้เปนจํานวนมาก นอกจากนี้
คนงานสวนใหญยังมีรายไดต่ําไมเพียงพอกับคาครองชีพที่เพิ่มขึ้น คนงานจํานวนไมนอยตองทํางานหนัก
มี ชั่ ว โมงทํ า งานยาวในสถานที่ ทํ า งานที่ ข าดสุ ข ลั ก ษณะและมี อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทํ า งานเพิ่ ม ขึ้ น เสมอ
นอกจากนี้ แรงงานไทยจํานวนมากที่ไปทํางานตางประเทศก็ไมไดรับความคุมครองเทาที่ควร ทั้ง ๆ ที่
แรงงานเหลานี้นําเขาเงินตราตางประเทศปละนับหมื่นลานบาท และคนงานในภาคเอกชนมีจํานวน
หลายล า นคนที่ ข าดสวั ส ดิ ก าร ในกรณี เ จ็ บ ป ว ย และหลั ก ประกั น เมื่ อ ต อ งออกจากงานทํ า ให เ กิ ด
ความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศชาติ
พรรคเสรีประชาไทย ขอกําหนดวิธีดําเนินการในดานนโยบายแรงงานและสวัสดิการสังคม
ดังตอไปนี้
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(๑) แกไข ปรับปรุงกฎหมาย ประกาศและคําสั่งที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับแรงงานและสาขา
อาชีพตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมยิ่งขึ้น
(๒) ขยายการจางงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมากขึ้น และขจัดการกีดกันการเขาทํางาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการขูดรีดแรงงานใหเหมาะสมกับมาตรฐานการครองชีพ และความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
(๓) เพิ่มความมั่นคงในการทํางาน และหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงานทั้งที่ทํางาน
ในประเทศและตางประเทศ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุมสมาคมและชมรมที่เปนประชาธิปไตย
เปนประโยชนตอสังคมและความมั่นคงของประเทศ
(๕) สนับสนุนการเคลื่อนไหวที่เรียกรองความเปนธรรม และผลประโยชนที่ถูกตองตาม
กฎหมายของเกษตรกร กลุมอาชีพ และผูใชแรงงานทั่วไป
(๖) สงเสริมและสนับสนุนการฝกอาชีพแกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปองและ
ผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๗) ใหการรับรองอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศใหเพิ่มมากขึ้น
(๘) สงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ การคุมครองแรงงาน และมาตรการความปลอดภัย
ในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคีใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
(๙) จัดตั้งศูนยสารนิเทศและสวัสดิการใหเปนศูนยขอมูลในการจัดหางาน การจัดทําทะเบียน
ผูใชแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแกผูใชแรงงาน
๑๐. นโยบายดานการกีฬา
พรรคเสรี ป ระชาไทยส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด า นการกี ฬ าเป น การส ง เสริ ม ให ป ระชาชน
ไดออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วกัน สงเสริมใหมีกีฬาพื้นฐาน เพื่อการแขงขันสมัครเลนและ
อาชีพทั้งระดับชาติและระดับโลก และสรางขวัญกําลังใจใหแกนักกีฬาที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศไทย
พรรคจึงไดกําหนดวิธีการเพื่อดําเนินการตามนโยบายดานกีฬา ดังตอไปนี้
๑๐.๑ สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน
โดยการสรางสถานที่ฝกที่แขงขันและที่พักผอนสาธารณะใหเพียงพอ โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ
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๑๐.๒ สงเสริมใหมีกีฬาพื้นฐาน เพื่อการแขงขันสมัครเลนและอาชีพดวยการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนใหดําเนินกิจกรรม ตลอดจนใหเอกชนไดมีสวนรวมในการดําเนินการและจัดการบริหาร
๑๐.๓ สรางขวัญและกําลังใจแกนักกีฬาที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศ และนักกีฬาที่ไปแขงขัน
ในนามของทีมชาติใหมีมาตรฐานการครองชีพ และความมั่นคงในอนาคตดีขึ้น
๑๐.๔ สงเสริมเลนกีฬาของประชาชนตั้งแตเยาววัย ดวยมาตรฐานการเลนที่ถูกตองเปนสากล
สนับสนุนการพัฒนาการผลิตอุปกรณกีฬาภายในประเทศใหไดมาตรฐานและราคาถูก รวมทั้งตั้งศูนยกีฬา
ระดับนานาชาติ เพื่อเปนที่ซอมฝกสอน และเก็บกักนักกีฬาระดับชาติ
๑๑. นโยบายดานสาธารณสุข
พรรคเสรีประชาไทยมีนโยบายอยางแนวแนที่จะใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุข
อย า งเท า เที ย มกั น ในอั ต ราค า ใช จ า ยที่ เ หมาะสม พร อ มกั บ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิบัติหนาที่ของแพทย พยาบาล และบุคลากรดานการแพทย ปรับปรุงกิจการสาธารณสุขมูลฐาน
ให เ กิ ด ประโยชน แ ก ป ระชาชนอย า งทั่ ว ถึ ง ส ง เสริ ม ด า นโภชนาการและแก ไ ขป ญ หาโภชนาการ
ในทองถิ่นตาง ๆ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสนับสนุนใหเอกชนเขารวมรับภาระดานบริการสถานพยาบาล
โดยไมใหเปนภาระหนักแกประชาชน และยึดมั่นในจรรยาแพทยที่จะรับผูปวยฉุกเฉินเขารักษาพยาบาล
นํ า หลั ก การประกั น สั ง คมมาใช สํ า หรั บ ช ว ยเหลื อ ผู ป ว ยที่ มี ร ายได น อ ย ในขณะเดี ย วกั น ก็ ส ง เสริ ม
การพัฒนาคุณภาพและรายไดของแพทย พยาบาล และบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสมแกสภาพ
ความเปนอยูและรายจาย
ดังนั้น พรรคเสรีประชาไทยจึงกําหนดวิธีการดําเนินการนโยบาย ดังตอไปนี้
๑๑.๑ จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ และเหมาะสมในการสงเสริมการสาธารณสุขทั้งในดาน
สาธารณสุข มูลฐานการปองกัน การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพอนามัย การปรับปรุงดาน
โภชนาการ
๑๑.๒ ส ง เสริ ม ภาคเอกชนให มี ส ว นร ว มบริ ก ารสาธารณสุ ข เช น จั ด ตั้ ง สถานพยาบาล
โรงพยาบาล โดยมีการควบคุมอัตราคาบริการมิใหเปนภาระหนักแกประชาชนเกินไป รวมทั้งการรับผูปวย
ฉุกเฉินเขารักษาพยาบาลโดยไมคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดความจําเปนอยางแทจริง แตตอง
คํานึงถึงจรรยาบรรณแพทย และรัฐเปนผูรับภาระคาใชจายนั้นตามมาตรการและกฎเกณฑที่กําหนดขึ้น
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๑๑.๓ เรงรัดการผลิตบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทุกสาขา พรอมกับปรับปรุง
รายไดและสวัสดิการของแพทย พยาบาล และหนาที่สาธารณสุข โดยเฉพาะที่ประจําทํางานอยูใน
ชนบทที่หางไกล เพื่อเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
๑๑.๔ เร ง ขยายโรงพยาบาลในชนบทให เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการจั ด ตั้ ง สถานี อ นามั ย
ใหครบทุกตําบล พรอมทั้งจัดหาอุปกรณที่จําเปนทุกดานใหเหมาะสม
๑๑.๕ สงเสริมการจัดตั้งโรงเรียนแพทยขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อผลิตแพทยใหมีจํานวนมากขึ้น
ไดสัดสวนที่ถูกตองกับจํานวนประชาชน
๑๑.๖ สงเสริมดานอาหาร โภชนาการและงานสุขาภิบาลทั่วไป รวมทั้งการปองกันมลพิษ
หรือสิ่งแวดลอมเปนพิษทั้งในเมืองและชนบท
๑๑.๗ จั ด ระบบการสงเคราะห รั ก ษาพยาบาลแก ผู ที่ มี ร ายได น อ ยด ว ยประกั น สั ง คม
เพื่อประชาชนมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลเทาเทียมกัน
๑๑.๘ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสาธารณสุขประจําหมูบานในรูปสหกรณ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมีเจาหนาที่ของรัฐใหคําแนะนําและประสานงานอยางใกลชิด
๑๑.๙ สงเสริมโครงการกระจายแพทยสูชนบทที่หางไกล โดยวางมาตรการและกฎเกณฑ
ใหผูสําเร็จวิชาแพทยประจําอยูในชนบทตามระยะเวลาที่กําหนด
๑๒. นโยบายดานความปลอดภัย และกระบวนการยุติธรรม
พรรคเสรีป ระชาไทยมี นโยบายที่จ ะยึด ถือ เสรี ภาพและความมั่ นคงของการดํา รงชี พ เป น
พื้นฐานของสภาพสัง คม โดยจะตองมีม าตรการรักษาความปลอดภัย ปองกันอาชญากรรมอยา งมี
ประสิทธิภาพ พรอมกับใหความยุติธรรมในการดําเนินคดีแกผูถูกกลาวหา ปองกันการทุจริตเพื่อชวย
ผูกระทําผิด และปรับปรุงรายไดและสวัสดิการของเจาหนาที่ตํารวจกับผูที่มีหนาที่เกี่ยวของในระบบ
การพิทักษสันติราษฎร และกระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น พรรคเสรีประชาไทยจึงกําหนดวิธีการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายดังตอไปนี้
๑๒.๑ ปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสิน
และกระบวนการยุติธรรมใหเหมาะสมแกสภาพการณในปจจุบัน
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๑๒.๒ สงเสริมและเผยแพรการศึกษากฎหมายและกฎ ระเบียบที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
ชี วิ ต ประจํ า วั น ของประชาชนด ว ยวิ ธี ก ารต า ง ๆ ที่ เ หมาะสม โดยอาศั ย สื่ อ มวลชนต า ง ๆ รวมทั้ ง
การจัดพิมพเผยแพร
๑๒.๓ ปรับปรุงกําลังเจาหนาที่ตํารวจใหเหมาะสมกับอัตราการครองชีพ และสภาพความเปนอยู
ใหไดสัดสวนกับความตองการ พรอมกับปรับปรุงรายไดสวัสดิการ ตลอดจนความเปนธรรมในการแตงตัง้
โยกยายของตํารวจ โดยเฉพาะรายไดต่ําที่สุดจะตองไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา พรอมกับจัดสรร
ผลประโยชนจาก คาปรับในคดีตาง ๆ เปนกําลังใจใหแกตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
๑๒.๔ สนับสนุนการจัดตั้งศาลจราจรเพื่อทําหนาที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับการจราจร โดยไมให
อํานาจเจาหนาที่ตํารวจจราจรปรับเอง แลวจัดสรรคาปรับเปนสัดสวนใหแกตํารวจจราจรผูออกใบสั่ง
เพื่อเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน
๑๒.๕ ปรับปรุงระบบศาลยุติธรรมใหการพิจารณาคดีเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
๑๒.๖ สนับสนุนการจัดตั้งศาลปกครองเพื่อเปนสถาบันใหความเปนธรรมในกรณีที่ประชาชน
ขัดแยงกับขาราชการ หรือกรณีขัดแยงระหวางหนวยราชการดวยกันและมีหนวยงานรับเรื่องราวรองทุกข
ที่มีคุณภาพ
๑๒.๗ จัดบริการใหคําแนะนํา ปรึกษาดานกฎหมายแกประชาชนผูมีรายไดนอยอยางทั่วถึง
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกปญหาที่ประชาชนประสบและหากจําเปน
ตองดําเนินคดี ก็สนับสนุนใหมีการจัดบริการดานทนายความโดยเรียกคาใชจายในอัตราต่ํา
๑๒.๘ สนับสนุนวิธีการใหผูถูกกลาวหาทุกรายปรึกษาหารือกับทนายความได เพื่อรักษา
ความยุติธรรมแกประชาชน
๑๒.๙ สนับสนุนการวางมาตรการควบคุมการครอบครองอาวุธของประชาชนใหรัดกุมยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอาวุธปน โดยมีการพิจารณาอยางรอบคอบกอนออกใบอนุญาตครอบครองและพกพาอาวุธ
พรอมทั้งกับมีการสืบประวัติอาชญากรรมอยางละเอียดกอนอนุมัติ
๑๒.๑๐ สนับสนุนการปรับปรุงเรือนจํา ทัณฑสถาน และสถานที่คุมขังตาง ๆ ใหมีสภาพ
อันสมควรแกศักดิ์ศรีของมนุษย และจัดโครงการพัฒนาดานความรู วิชาชีพ และการอบรมจริยธรรม
แกผูตองขัง เพื่อใหโอกาสอันดีเมื่อพนโทษออกไปอยูรวมกับสังคมภายนอก
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๑๓. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการและผูดอยโอกาส
พรรคเสรีประชาไทยเล็งเห็นความสําคัญของสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการและผูดอยโอกาส
ทั้งหลายใหมีสิทธิเสรีภาพในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเทาเทียมกับประชาชนโดยทั่วไป เพือ่ ใหเปนไป
ตามนโยบายดังกลาว พรรคเสรีประชาไทยจึงไดกําหนดวิธีการดําเนินการ ดังตอไปนี้
๑๓.๑ ปรับปรุงกฎหมาย ออกกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายเพื่อสงเสริมใหหญิงและชาย
มีสิทธิเทาเทียม และขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
๑๓.๒ ใหสตรีมีสิทธิสมบูรณในการพัฒนาประเทศทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
๑๓.๓ ใหความคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ และผูดอยโอกาส มิใหถูกเอาเปรียบ
ในสังคม และปองกันมิใหเด็กและเยาวชนไปประกอบธุรกิจทางเพศ
๑๓.๔ สนับสนุนใหมกี ารพัฒนาเด็ก เยาวชน คนพิการและผูดอยโอกาสในการประกอบอาชีพ
และความมั่นคงปลอดภัย
๑๓.๕ สนับสนุนการจัดตั้งกลุมชมรมของสตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข รวมทั้งปองกันการขูดรีดแรงงานเด็กอยางจริงจัง
๑๔. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
พรรคเสรีประชาไทยเล็งเห็นความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมิใหเกิดมลพิษอันเปน
อันตรายตอสุขภาพและชีวิตความเปนอยูของประชาชน ตลอดจนการพิทักษรักษาและปองกันการเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขเมื่อเกิดสภาพเชนวานั้นขึ้น
ดังนั้น พรรคเสรีประชาไทยจึงกําหนดนโยบายและมาตรการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ดังตอไปนี้
๑๔.๑ กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
อยางแนนอนและถูกตองสอดคลองกับความเปนจริงของชาติ และของโลก
๑๔.๒ ให การศึ ก ษาและเผยแพร ค วามรู เกี่ ยวกับ ความสํา คัญ และคุณ คา ของระบบนิ เ วศน
รวมทั้งทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
๑๔.๓ เรงรัดและปองกัน แกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษทั้งในปจจุบัน และอนาคต
๑๔.๔ ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติใหคืนสูสภาพเดิม
และอนุรักษ ปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติใหคงไว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

๑๔.๕ พัฒนาการใชพลังงานจากธรรมชาติและทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมกอ
ใหเกิดผลเสียตอภาวะแวดลอมและมุงพึ่งตนเองในดานพลังงานหลักของชาติเปนสําคัญ
๑๕. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
หน า ที่ ก ารป อ งกั น ประเทศย อ มเป น หน า ที่ ข องปวงชนชาวไทย ทุ ก เพศทุ ก วั ย ทั่ ว ทั้ ง ชาติ
ซึ่งหนาที่ในการปองกันประเทศของปวงชนชาวไทยที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในการสรางกองทัพแหงชาติ อันประกอบดวย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เปนหลักสําคัญ
และสนับสนุนกองทัพแหงชาติใหปฏิบัติภารกิจในการปองกันประเทศ อันไดแก เอกราชของชาติ
อธิปไตยของปวงชน บูรณภาพแหงราชอาณาจักรและพิทักษสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ใหสถิตสถาพร ดังนั้น จึงกลาวไดวาภารกิจดังกลาวเปนหนาที่ที่กองทัพแหงชาติถือเปนสัจจะปฏิญาณ
ของพรรค จึงไดกําหนดวิธีดําเนินการในการสงเสริมใหกองทัพแหงชาติไดมีสมรรถภาพที่สมบูรณ
เพื่อใหสมกับภารกิจดังกลาว โดย
๑๕.๑ จะปรับปรุงและพัฒนาใหกองทัพแหงชาติไดมีความพรอมทางทหารอยางสัมพันธกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๕.๒ สงเสริมใหกองทัพแหงชาติไดชวยในการพัฒนาประเทศในยามสงบ นอกเหนือไปจาก
ภารกิจในการปองกันประเทศ
๑๕.๓ สงเสริมการปรับปรุงดานสวัสดิการของกองทัพ ทั้งดานที่อยูอาศัย การรักษาพยาบาล
การกีฬา และอื่น ๆ และการพัฒนากําลังพลของกองทัพ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนากําลังคน
ของชาติโดยทั่วไป ตลอดจนแกไข เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ขอบังคับกวาง ๆ ใหทันสมัยยิ่งขึ้น
๑๕.๔ สงเสริมใหกองทัพแหงชาติตระหนัก และเขาใจบทบาทของกองทัพในการสถาปนา
ระบอบประชาธิปไตย รักษาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงสืบไป
๑๕.๕ ใหมีการปรับปรุงยุทธศาสตรในการปองกันประเทศ โดยยึดหลักการตนเองเปนประการ
สําคัญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

๑๕.๖ สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้นใชเอง บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองอยางคุมคา
และประหยัด
๑๕.๗ สนับสนุนและสงเสริมใหทหารไดรับการศึกษา ฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อยางกวางขวาง ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกอยางสูงในการรับผิดชอบตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๑๖. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พรรคเสรีประชาไทยเล็งเห็นความจําเปนอยางชัดแจงและตระหนักเปนอยางยิ่งวา การจะนํา
ประเทศไทยใหกาวทันโลก ใหหลุดพนจากภาวการณดอยพัฒนา และความยากจนใหเปนผูประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และใหมีเสถียรภาพและความมั่นคง
ตองอาศัยการพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหพึ่งตนเองได ซึ่งการนั้น จําตอง
ปฏิบัตอิ ยางจริงจัง รีบดวนและตอเนื่อง
เพื่อใหบรรลุจุดหมายดังกลาว พรรคเสรีประชาไทยไดกําหนดวิธีการการดําเนินการในนโยบาย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังตอไปนี้
(๑) ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
เพื่อประโยชนในเรื่อง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การบริหารและคุณภาพชีวิตของ
ประชากร
(๒) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เปนประโยชนของชาติกับนานาชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศ
(๓) พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ และปริมาณพอเพียงกับ
ความตองการของชาติ
(๔) สนับสนุนและสงเสริมบทบาทของเอกชน ใหมีสวนชวยในโครงการพัฒนาและใช
เทคโนโลยีในวิสาหกิจตาง ๆ อันจะนํามาซึ่งผลประโยชนสวนรวมของชาติ
นโยบายทั้ ง ๑๖ ประการที่ได กลา วมานี้ เปนวิ ธีการตามนโยบายที่พรรคเสรีประชาไทย
ไดกําหนดขึ้นเปนแนวทางในการแกปญหาของชาติ เพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขของชาติที่แทจริง และสอดคลองกับสภาวการณและลักษณะพิเศษของประเทศไทย ซึ่งจะเปน
ปจจัยพื้นฐานของการแกปญหาทั้งปวงของชาติใหตกไปไดอยางแนนอน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

พรรคเสรีประชาไทยไดมีปณิธานที่แนวแนตามอุดมคติและอุดมการณของพรรคที่จะเปนผูแทน
ของปวงชนชาวไทยเข า รั บ ผิ ด ชอบในการแก ป ญ หาของชาติ ใ ห ลุ ล ว งไปเพื่ อ ความสถาพรของชาติ
ศาสนา พระมหากษัต ริย และเพื่อส วนรวมของชาติ ไดกา วหนา ทัดเที ยมกั บนานาชาติ ตอไปใหไ ด
แตการที่พรรคเสรีประชาไทยจะกาวไปสูการปฏิบัตินโยบายที่เสนอมานี้ ก็ตองไดรับการยินยอมและ
การสนับสนุนจากพี่นองประชาชนชาวไทยทุกทาน
ฉะนั้น พรรคเสรีประชาไทยจึงขอเสนอนโยบายทั้ง ๑๖ ประการนี้ ตอพี่นองประชาชนชาวไทย
ไดพิจารณาเพื่อจะไดสงเสริมใหพรรคเสรีประชาไทยเปนผูแทนในการปฏิบัตินโยบายนี้ใหปรากฏเปนจริง
เพื่อใหประเทศชาติและปวงชนชาวไทยผานพนวิกฤติการณและสามารถพัฒนาชาติไปสูสังคมที่สมบูรณ
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขใหดํารงอยูสืบไปชั่วนิรันดร
ขอบังคับพรรคเสรีประชาไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคเสรีประชาไทย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ไดมีมติ
เปนเอกฉันท กําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในการบริหารและการดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองของพรรคเพื่อบรรลุเจตนารมณในการใหพรรคเสรีประชาไทยเปนพรรคการเมือง
ของประชาชนที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาของปวงชนชาวไทย เพื่อเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง
การปกครองประเทศ ตามวิถีของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเสรีประชาไทย พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบียน
พรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคเสรีประชาไทย” เรียกชื่อยอวา “สรท”
เรียกเปนภาษาอังกฤษวา “LIBERAL THAI PEOPLE PARTY” และเรียกชื่อยอวา “LTP”

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเปนวงกลมสองวงซอนกัน วงกลมดานในมีพื้นเปนสีฟาและ
มีรูปชางสองเชือกเปนสีขาวขอบสีทองชูพาน รัฐธรรมนูญสีทอง ชอชัยพฤกษสีขาว วงดานนอกมีพื้น
เปนสีแดง ดานบนมีตัวอักษรภาษาไทยวา “พรรคเสรีประชาไทย” และดานลางมีอักษรภาษาอังกฤษวา
“LIBERAL THAI PEOPLE PARTY” ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนสีทองดังภาพ

(๒) ความหมายภาพ ชาง หมายถึง เอกราช พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ไดแก
อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ
ชอชัยพฤกษ หมายถึง ความจงรักภักดี และเทิดทูนตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
สีทอง หมายถึง แผนดินธรรม แผนดินทอง
(๓) ตรายางเครื่องหมายสําหรับประทับรับรองเอกสารของพรรคเปนเครื่องหมายยอในลักษณะ
เดียวกันตาม (๑) หากแตใชสีเดียวลวน ดังภาพ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๕ สํานักงานใหญของพรรคเสรีประชาไทย ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๒๒/๓ ถนนอาจณรงค
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ขอ ๖ สาขาพรรคเสรี ป ระชาไทย ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห จั ด ตั้ ง ขึ้ น ณ ที่ ใ ด ให เ รี ย กชื่ อ ว า
“พรรคเสรีประชาไทย สาขา.............” โดยมีช่อื ของทองถิ่นนั้นตอทายดวย
ขอ ๗ อุดมการณของพรรคเสรีประชาไทย คือ ระบบความคิดที่พรรคจะตองยึดมั่น ยืนหยัด
และศรัทธาตลอดไป คือ
(๑) การเมืองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๒) เศรษฐกิ จ ระบบเสรี นิ ย มอั น มี แ ผนสมบู ร ณ ป อ งกั น การผู ก ขาดป จ จั ย การผลิ ต และ
รัฐวิสาหกิจสําคัญของชาติ
(๓) สังคมวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เพียบพรอมดวยเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ คุณธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
ขอ ๘ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายถึง พรรคเสรีประชาไทย
“ขอบังคับ” หมายถึง ขอบังคับพรรคเสรีประชาไทย
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกพรรคเสรีประชาไทย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีประชาไทย
“กรรมการบริหาร” หมายถึง กรรมการบริหารพรรคเสรีประชาไทย
“คณะผูบริหาร” หมายถึง คณะผูบริหารพรรคเสรีประชาไทย
“ผูบริหาร” หมายถึง ผูบริหารพรรคเสรีประชาไทย
“หัวหนาพรรค” หมายถึง หัวหนาพรรคเสรีประชาไทย
“รองหัวหนาพรรค” หมายถึง รองหัวหนาพรรคเสรีประชาไทย
“เลขาธิการพรรค” หมายถึง เลขาธิการพรรคเสรีประชาไทย
“รองเลขาธิการพรรค” หมายถึง รองเลขาธิการพรรคเสรีประชาไทย
“เหรัญญิกพรรค” หมายถึง เหรัญญิกพรรคเสรีประชาไทย
“โฆษกพรรค” หมายถึง โฆษกพรรคเสรีประชาไทย
“สภาที่ปรึกษาพรรค” หมายถึง สภาที่ปรึกษาพรรคเสรีประชาไทย
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“คณะกรรมาธิการพรรค” หมายถึง คณะกรรมาธิการพรรคเสรีประชาไทย
“กรรมาธิการพรรค” หมายถึง กรรมาธิการพรรคเสรีประชาไทย
“สํานักงานใหญ” หมายถึง สํานักงานใหญพรรคเสรีประชาไทย
“สาขาพรรค” หมายถึง สาขาพรรคเสรีประชาไทย
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายถึง คณะกรรมการสาขาพรรคเสรีประชาไทย
“ประธานสาขาพรรค” หมายถึง ประธานสาขาพรรคเสรีประชาไทย
“กรรมการสาขาพรรค” หมายถึง กรรมการสาขาพรรคเสรีประชาไทย
“นายทะเบียนพรรค” หมายถึง นายทะเบียนพรรคเสรีประชาไทย
“ผูอํานวยการพรรค” หมายถึง ผูอํานวยการพรรคเสรีประชาไทย
“เขตเลือกตั้ง” หมายถึง เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
“นายทะเบียนพรรคการเมือง” หมายถึง นายทะเบียนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๙ บุคคลผูมีคุณสมบัติตอไปนี้ มีสิทธิเปนสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) มีความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและอุดมการณของพรรค
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๕) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) ไมเปนบุคคลตองคุมขังอยูในหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๗) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือบุคคลลมละลาย
(๘) ไมเปนสมาชิกพรรคอื่น
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ขอ ๑๐ บุคคลผูมีคุณสมบัติตามขอ ๙ ประสงคจะสมัครเปนสมาชิกพรรค ใหยื่นใบสมัคร
ตามแบบพิมพของพรรคตอเลขาธิการพรรค ผูอํานวยการพรรค กรรมการบริหาร นายทะเบียนพรรค
หรือประธานสาขาพรรค แลวใหเลขาธิการพรรค ผูอํานวยการพรรค กรรมการบริหาร นายทะเบียนพรรค
หรื อ ประธานสาขาพรรคเสนอต อ หั ว หน า พรรค เมื่ อ หั ว หน า พรรคอนุ มั ติ ใ ห รั บ เข า เป น สมาชิ ก ได
ใหออกบัตรสมาชิกใหในเวลาอันสมควร และมีสิทธิตามที่พรรคไดกําหนดไว
ขอ ๑๑ สมาชิกมี ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่สมัครเปนสมาชิกและไดรับการอนุมัติใหรับเขาเปนสมาชิก
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีอุปการคุณที่หัวหนาพรรค
เชิญเขาเปนสมาชิก โดยบุคคลนั้นตองตอบรับการเชิญลายลักษณอักษร
ขอ ๑๒ สมาชิกตองเสียคาบํารุงตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๑๓ กรณีที่ผูประสงคจะเปนสมาชิกตามขอ ๑๐ ไมผานการพิจารณาจากหัวหนาพรรค
ใหมีหนังสือแจงไปใหผูนั้นทราบ
ขอ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารมีมติใหออกตามขอ ๙๐
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกตามขอ ๙
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
(๖) ไปเปนสมาชิกพรรคอื่น
ขอ ๑๕ การลาออกจากสมาชิก ใหยื่นหนังสือลาออกตอหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรคหรือ
นายทะเบียนพรรค แลวแตกรณี และมีผลตอเมื่อเจาหนาที่สํานักงานใหญพรรคไดลงเลขรับหนังสือแลว
ขอ ๑๖ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๔ (๓) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
สภาผู แ ทนราษฎรด ว ยมติ ข องพรรค ต อ งเป น มติข องที่ ป ระชุ ม ร ว มของคณะกรรมการบริ ห ารและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับเทานั้น
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แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวา
มติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติในวรรคแรก ไปยังประธานรัฐสภา
และนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับวันที่พรรคมีมติ
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๑๗ สิทธิของสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเปนสวนตัว หรืออภิปรายในที่ประชุมพรรคตามวาระเรื่อง
การบริหารและปฏิบัติการอื่น ๆ ของพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคุมครองอยางเสมอภาค ภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และขอบังคับพรรคกําหนดไว
(๓) มีสิทธิที่จะไดรับการยกฐานะขึ้นเปนผูปฏิบัติงานของพรรคหรือไดเลือกเปนผูแทนพรรค
เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อสมบูรณดวยคุณสมบัติเหลานี้
(ก) สามารถชี้แจงนโยบายและเปาหมายของพรรคใหประชาชนเขาใจ และทําใหพรรค
ไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวาง
(ข) เปนผูไมขัดแยงหรือมีขอบกพรองที่ไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการบริหาร
(ค) เปนผูแสดงใหเห็นถึงความเต็มใจและพากเพียรทํางานตามแนวทางและอุดมการณพรรค
(๔) มีสิทธิไดรับอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพและรับสวัสดิการอื่น ๆ ที่พรรคจะพึงจัดใหแก
สมาชิกพรรค
(๕) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเปนราย ๆ ไป
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(๖) ถาสมาชิกในสัดสวน ดังตอไปนี้
(ก) สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้นมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด หรือ
(ข) กรรมการบริหาร จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหาร
หรือ
(ค) สมาชิกสามัญของพรรคจํานวนหาสิบคนขึ้นไป เห็นวามติหรือขอบังคับพรรค
ในเรื่องใดจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัด
หรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับพรรค
ดังกลาว ขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป
ขอ ๑๘ หนาที่ของสมาชิกมี ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา หาความรูและฝกฝนเพื่อพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ
ตาง ๆ ทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก และพรอมที่จะปรับปรุง
แกไขความผิดพลาดบกพรองของตนเอง
(๒) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค สนับสนุนผูสมัครเขารับเลือกตั้งในนามของพรรค
และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยความเสียสละ เต็มใจ ไมเพิกเฉยละเลยตอการเปนสมาชิกภาพ
ที่ดีของพรรค
(๓) ยึดมั่นตอวินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกอยางเครงครัด
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
ขอ ๑๙ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกมี ดังตอไปนี้
(๑) ใหสวัสดิการ คุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืดและสงเสริมอาชีพ ตลอดจนใหความรู
ความคิดทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยตามกฎหมายบัญญัติแกสมาชิก
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(๒) ใหความเปนธรรมแกสมาชิกในการแตงตั้งคัดเลือกเขารับตําแหนงทางการเมือง หรือ
การสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือการเลือกตั้งทุกระดับของพรรค
(๓) จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสมาชิก และสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๔) ให ถื อ ว า สมาชิ ก เป น บุ ค คลสํ า คั ญ ของพรรคและให ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องสมาชิ ก
ที่กําหนดไวในขอบังคับพรรคปรากฏเปนจริง
หมวด ๕
การบริหารงาน
ขอ ๒๐ องคประกอบของพรรค ประกอบดวย
(๑) ที่ประชุมใหญ
(๒) คณะกรรมการบริหาร
(๓) คณะผูบริหาร
(๔) สภาที่ปรึกษาพรรค
(๕) สาขาพรรค
ขอ ๒๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค (ไมเกินแปดคน)
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค (ไมเกินแปดคน)
(๕) โฆษกพรรค
(๖) เหรัญญิกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ อีกไมเกินแปดสิบคน
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ป
ขอ ๒๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวาหาคน
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(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารตามขอ ๒๑
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหม เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการ
บริ ห ารในตํ า แหน ง ต า ง ๆ ต อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู ความสามารถ ประสบการณ
ความเหมาะสมและการเสี ย สละให กั บ พรรค จํ า นวนกึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห าร
ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหาร ในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่ประชุมใหญกําหนด
ในการเลือ กตั้งคณะกรรมการบริ หารตาม (๔) พึ งคํ านึง ถึงการใหมีผู แทนจากภาคตา ง ๆ
ใหทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารตองอยูในที่ประชุมใหญดวย
ขอ ๒๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารอยูในตําแหนงครบวาระ ใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารชุดใหมภายในเกาสิบวัน
ขอ ๒๕ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) แตงตั้งและถอดถอนผูบริหาร
(๒) กํากับ ควบคุมการบริหารงานของคณะผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายและขอบังคับ
ของพรรค
(๓) ใหคําปรึกษาแกคณะผูบริหาร
(๔) ควบคุม ดูแลและใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่นของพรรค
(๕) ประสานงานกับองคกรตาง ๆ ของพรรค
(๖) แกไขปญหาการบริหารงานพรรค ในกรณีที่คณะบริหารไมสามารถแกไขไดหรือเสนอมา
เพื่อขอใหแกไข
(๗) ดําเนินการบริหารงานพรรคใหบรรลุตามวัตถุประสงค นโยบาย มติและแผนงานของพรรค
(๘) กํากับ ดูแลและบริหารงานของสาขาพรรค
(๙) พิจารณาตัวบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑๐) พิจารณาเลือกบุคคล หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ ทางการเมือง
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(๑๑) แตงตั้งบุคคลเพื่อใหเขามาดํารงตําแหนงในสภาที่ปรึกษาและกรรมาธิการพรรคตาม
ความจําเปน
(๑๒) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรพรรค
(๑๓) อนุมัติใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานสาขาพรรค
(๑๔) พิจารณาใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนตําแหนง
(๑๕) พิจารณาความดี ความชอบ แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานในกิจการตาง ๆ ทั้งหมด
ของพรรค
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และไมขัดตอกฎหมายและ กฎ ระเบียบ
ของพรรค (๑๗) ยุบเลิกพรรค
ขอ ๒๖ กรรมการบริหารพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ที่ประชุมใหญมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ใหออก
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของคณะกรรมการบริหาร
(๔) หัวหนาพรรคลาออก หรือพนจากตําแหนง
ขอ ๒๗ กรรมการบริหารพนตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ขององคประชุมใหออก
ขอ ๒๘ เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตามขอ ๒๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน
ขอ ๒๙ ในกรณีคณะกรรมการบริหารพนตําแหนงทั้งคณะตามขอ ๒๖ ใหหัวหนาพรรคและ
คณะกรรมการบริหารที่พนตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
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การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม ทั้งนี้ ตองจัดประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารชุดใหมภายในเกาสิบวัน
ในกรณีที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลงตามขอ ๒๖ (๔) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
๙๐ วัน
ขอ ๓๐ ใหมีค ณะบริหารคณะหนึ่ ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารแต งตั้งจากคณะกรรมการ
บริหาร หรือสมาชิก ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ รองเลขานุการ และกรรมการอืน่ ๆ
รวมแลวมี จํานวนไมเกิน ๑๕ คน และใหมีการประชุมคณะผูบริหารอยางนอยสามเดือนตอครั้ง
คณะผูบริหารพรรคอยูในตําแหนงเทากับคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๑ คณะผูบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนองคกรสําคัญที่ดําเนินกิจการของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแลงานของพรรค ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ของพรรค ใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ตามมติของคณะกรรมการบริหารหรือขอบังคับพรรคกําหนดไว
(๓) ออกระเบียบ กําหนดแนวทางการบริหารงานของพรรค แกไขปญหาตาง ๆ ของพรรค
และประสานงานกับกลุมการเมือง หรือองคกรการเมืองตาง ๆ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหาร
ขอ ๓๒ คณะผูบริหารพนตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) คณะกรรมการบริหารมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารทั้งหมดสั่งใหพนตําแหนง
(๒) ผูบริหารวางลงสองในสามของจํานวนทั้งหมด
(๓) เมื่อครบวาระหรือพนตําแหนงทั้งคณะของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๓๓ ผูบริหารพนตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการ
บริหารทั้งหมดใหพนตําแหนง
(๔) เมื่อครบวาระหรือพนตําแหนงทั้งคณะของคณะกรรมการบริหาร
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ขอ ๓๔ เมื่อตําแหนง ผูบริหารวางลง ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งบุคคลจากกรรมการบริหาร
หรือสมาชิกใหดํารงตําแหนงแทนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่วางลง
ขอ ๓๕ สภาที่ปรึกษา ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ
และกรรมการอื่น ๆ รวมแลวมีจํานวนไมเกิน ๑๙ คน ซึ่งคณะกรรมการบริหารแตงตั้งจากผูที่เคยดํารง
ตําแหนง กรรมการบริหาร รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และยังเปนสมาชิกของพรรคอยู
หรือบุคคลที่หัวหนาพรรค คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
ขอ ๓๖ หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนผูแทนของพรรคตามกฎหมายและเปนผูรับผิดชอบสูงสุดในกิจการทั้งปวงของพรรค
(๒) เปนประธานที่ประชุมใหญของพรรค
(๓) เปนผูเรียกประชุมใหญพรรคและประชุมคณะกรรมการบริหาร
(๔) เปนผูลงนามในประกาศ นโยบายพรรค ขอบังคับพรรค ประกาศขอมติพรรคและคําสั่ง
ของพรรค
(๕) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมาธิ ก ารพรรค หรื อ
คณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(๖) แตงตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง แลวรายงานใหคณะผูบริหาร
ทราบ
(๗) พิจารณาอนุมัติการเปนสมาชิก
(๘) อื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการบริหารและกฎหมายบัญญัติในกรณีหัวหนาพรรคไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหมอี ํานาจแตงตั้งผูที่มีตําแหนง รองหัวหนาหรือกรรมการบริหารทําหนาที่แทน
ขอ ๓๗ รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบงานตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๘ เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูประสานงานระหวางคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสาขาพรรค
และองคกรเสริมสรางพรรคในกิจการทั้งปวงของพรรค
(๒) เปนเลขานุการที่ประชุมใหญพรรค
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(๓) เปนผูดําเนินการกิจการขยายการจัดตั้ง และงานความคิดของพรรค เพื่อใหพรรคเปนที่ศรัทธา
และเชื่อมั่นของประชาชน
(๔) เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบสํานักงานเลขาธิการพรรค
(๕) มีอํานาจหนาที่อื่นตามที่ประชุมใหญพรรคและคณะกรรมการบริหารมอบหมาย แลวแตกรณี
ขอ ๓๙ รองเลขาธิการพรรคเปนผูทําการแทนเลขาธิการพรรค เมื่อเลขาธิการพรรคไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไดรับมอบหมายจากเลขาธิการพรรค และเปนผูชวยเลขาธิการพรรค
ในการปฏิบัติงานตามเลขาธิการพรรคมอบหมาย
ขอ ๔๐ โฆษกพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) นําประกาศ คําสั่ง มติพรรค และเอกสารอื่น ๆ ของพรรค ตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารไปเผยแพรแกประชาชนและสมาชิก
(๒) ทําหนาที่ประชาสัมพันธของพรรค
(๓) รวบรวมขอมูลขาวสารทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่เปนประโยชนในการดําเนินงานของพรรค
(๔) หนาที่อื่น ๆ ตามมติของพรรคและกฎหมายกําหนด
ขอ ๔๑ เหรัญญิกของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุมรายรับ – รายจายการเงิน การบัญชีของพรรค
(๒) ทําบัญชีทรัพยสิน หนี้สินและงบดุลของพรรค
(๓) ทําหนาที่อื่นตามมติของคณะกรรมการบริหารและกฎหมายกําหนด
ขอ ๔๒ กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนด
ขอ ๔๓ นายทะเบียนพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) บันทึก เก็บรักษาประวัติของคณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหาร และสภาที่ปรึกษา
(๒) จัดระบบทะเบียนสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) รับเรื่องราวรองทุกขและจัดทําวิธีการที่จะรับรูความตองการ และปญหาของสมาชิก
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับกําหนดวิธีชวยเหลือสมาชิกตามขอบังคับพรรค รวมทั้งมาตรการใน
การออกบัตรใหแกสมาชิก
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(๕) จัดทําวารสารของพรรคแจกจายสมาชิกเพื่อ สงเสริมความรูทางการเมือ ง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมของพรรค
(๖) อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสมาชิกและตามคําสั่งของหัวหนาพรรค และคณะกรรมการบริหาร
ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งนายทะเบียนพรรคจากกรรมการบริหารหรือสมาชิก
ขอ ๔๔ ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งบุคคลจากกรรมการบริหาร หรือสมาชิกที่มีความเหมาะสม
ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการพรรค และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๔๕ ผูอํานวยการพรรคมีหนาที่เปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ของพรรค การกําหนดตําแหนง
อัตราเงินเดือน การแตงตั้ง การใหความชอบ การลงโทษ การถอดถอน เงินตอบแทน และอื่น ๆ
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะผูบริหารกําหนด
ขอ ๔๖ ใหมีคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคตามความจําเปน และเหมาะสมกับ
สถานการณ คณะกรรมาธิการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๔๗ ใหคณะกรรมาธิการแตละคณะ ประกอบดวย
(๑) ประธาน
(๒) รองประธาน
(๓) เลขานุการ
(๔) รองเลขานุการ
(๕) กรรมการอื่น ๆ ไมเกินสิบคน
ขอ ๔๘ ใหคณะกรรมาธิการแตละคณะอยูในตําแหนงเทาวาระของคณะกรรมการบริหาร
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๔๙ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ มีหนาที่ ดังนี้
(๑) ศึกษาปญหาขอมูลที่เกี่ยวของเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
(๒) จัดทําเอกสารเผยแพรความรู ขาวสารที่เปนสาระประโยชนแกประชาชนในนามของพรรค
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
(๓) หนาที่อื่น ๆ ตามมติของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๕๐ ใหมีคณะกรรมการรัฐสภาของพรรคที่แตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารอยูในตําแหนงและวาระเชนเดียวกับคณะกรรมาธิการ
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ขอ ๕๑ ใหคณะกรรมการรัฐสภาของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทูของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคกอนเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา
(๒) ประสานงานดานกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐสภา ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๓) รวบรวมเอกสารตาง ๆ จากรัฐสภาเพื่อศึกษาและติดตามบทบาทของรัฐสภาใหทันสถานการณ
ทางการเมือง
ขอ ๕๒ สํานักงานใหญของพรรคเปนศูนยกลางของการบริหาร การปฏิบัติ การวางแผน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของพรรคทั้งหลาย ตลอดจนควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดของสาขาพรรค
ขอ ๕๓ เลขาธิการพรรคเปนผูกํากับ ดูแลกิจการทั้งปวงของสํานักงานใหญ โดยมีผูอํานวยการพรรค
เปนผูรับผิดชอบโดยตรง
ขอ ๕๔ สํานักงานสาขาพรรคใหเปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่พรรคไดจัดตั้ง
สาขาขึ้น โดยอยูในความควบคุม กํากับ ดูแลของเลขานุการสาขาพรรค โดยมีประธานสาขาพรรค
เปนผูรับผิดชอบสูงสุด
หมวด ๖
การประชุมคณะกรรมการตาง ๆ
ขอ ๕๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอยางนอยสามเดือนครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมหรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ได ตามความจําเปนหรือตามคําขอ
จากกรรมการบริหารจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารทั้งหมด รวมกัน
ขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติ
อยางชัดเจน
ขอ ๕๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม
ถา หัวหน า พรรคไม มาประชุ มหรื อ ไมอ าจปฏิ บัติ ห นา ที่ไ ด ก็ ให ร องเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ ง
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ทําหนาที่แทน มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม ถามีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๗ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ได ตามความ
จําเปนหรือตามคําขอจากกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ
ในการขอใหมีประชุมเปนพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๘ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานที่ประชุม แตหากประธานสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได
ก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม ถามีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๙ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ หรือคณะกรรมาธิการใหดําเนินการตามความจําเปน
และเหมาะสม การประชุมของคณะกรรมการอื่นๆ หรือกรรมาธิการจะตองมีกรรมการหรือกรรมาธิการ
ในคณะนั้น ๆ มารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการ หรือคณะกรรมาธิการนั้น ๆ
จึงเปนองคประชุมและมติที่ประชุม ใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม ถามีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
หมวด ๗
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๖๐ เขตเลือกตั้งไดมีสมาชิกสามัญประสงคจะจัดตั้งสาขาพรรค ใหสมาชิกผูเริ่มจัดตั้ง
จัดประชุมสมาชิกสาขาพรรคนั้นเปนครั้งแรกจํานวนไมต่ํากวาสิบหาคน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
หลังจากนั้นใหจัดสงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรค รายชื่อ อาชีพ ที่อยูของผูดําเนินการตามแบบพิมพ
ของพรรค พร อ มทั้ ง ชื่ อ อาชี พ ที่ อ ยู ลายมื อ ชื่ อ กรรมการสาขาพรรคไปยั ง สํ า นั ก งานใหญ พ รรค
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติใหมีการจัดตั้งสาขาและแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
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ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ภายในสิบหาวัน นับแต
วันที่คณะกรรมการบริหารไดอนุมัติใหจัดตั้งสาขา
เขตเลือกตั้งใดยังไมพรอมที่จะตั้งเปนสาขาพรรค หากหัวหนาพรรคพิจารณาเห็นสมควรจะให
จัดตั้งเปนศูนยประสานงานไปกอนก็ได
การกําหนดทองที่ตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองนั้น ใหถือเขตเลือกตั้งตามกฎหมาย
เลือกตั้งหนึ่งเขตเปนหนึ่งทองที่ในทองที่หนึ่ง ๆ จะตั้งสาขาพรรคไดเพียงสาขาเดียวเทานั้น แตจะมี
ศูนยประสานงานไดอีกตามความจําเปน
ขอ ๖๑ คณะกรรมการสาขาพรรคใหมีจํานวนไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค (ไมเกินสองคน)
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค (ไมเกินสองคน)
(๕) โฆษกพรรค
(๖) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๗) กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกไมเกินสามคน
ขอ ๖๒ คณะกรรมการสาขาพรรคมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป กรรมการสาขาพรรค
ที่พนตําแหนงแลว มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคอีกก็ได
ขอ ๖๓ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคไดเลือกประธานสาขาพรรคเปนอันดับแรก
แลวเลือกกรรมการอื่น ๆ ไมเกินสิบสี่คน การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรค
จะตองมีผูรับรองไมนอยกวาหาคน ผูรับรอง ผูไดรับเลือกเปนกรรมการ และผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูใน
ที่ประชุมใหญของสาขาพรรค
ขอ ๖๔ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการของสาขาพรรคใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมืองและวางแผนงาน โครงการเสนอคณะกรรมการบริหาร
(๒) เผยแพรนโยบาย กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๓) อํานวยความสะดวกและชวยเหลือสมาชิกในเขตพื้นที่ของแตละสาขาพรรค
(๔) สงเรื่องราวรองทุกขของสมาชิกพรรคเพื่อดําเนินการแกไข แลวรายงานใหคณะกรรมการ
บริหารทราบเปนกรณีไป
(๕) รับผิดชอบในการสรางสาขาพรรค ใหเปนที่ศรัทธาของประชาชนและขยายจํานวนสมาชิก
ใหมากขึ้น
(๖) คัดเลือกสมาชิกที่เหมาะสมเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัด หรือ
เขตเลือกตั้งของสาขาพรรคเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
(๗) หนาที่อื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด
ขอ ๖๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) กรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการพรรค
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนตําแหนง
ขอ ๖๖ เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพนตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขา หรือรองประธาน
สาขาพรรค หรื อ กรรมการบริ ห าร หรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ห าร มี อํ า นาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๖๗ กรรมการสาขาพรรคพนตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก ใหถือเอาวันที่เจาหนาที่สํานักงานใหญพรรคไดลงเลขรับหนังสือแลว
(๓) ขาดสมาชิกภาพ
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนตําแหนงตามขอ ๒๕ (๑๔)
(๕) คณะกรรมการสาขาพนตําแหนงทั้งคณะตามขอ ๖๕
ขอ ๖๘ ใหประธานสาขาพรรคเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรค
ไมสามารถเขารวมประชุมใหญได ใหรองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาคนใดคนหนึ่งเขารวม
ประชุมใหญของพรรคแทนก็ได

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมวด ๘
การประชุมใหญของพรรค
ขอ ๖๙ ที่ประชุมใหญของพรรคมีสองกรณี คือ
(๑) การประชุมใหญสามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารจัดใหมีขึ้นเปนปกติ
ปละหนึ่งครั้ง
(๒) การประชุมใหญวิสามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารเรียกประชุม
นอกเหนือจากการประชุมใหญสามัญตามปกติ หรือกรณีกรรมการบริหารจํานวนไมนอยกวา สอง
ในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารเทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรค
ใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
ขอ ๗๐ หนังสือรองขอใหประชุมใหญวิสามัญ ตองระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียก
ประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
ขอ ๗๑ เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหประชุมคณะกรรมการบริหาร
ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือเพื่อกําหนดเวลา สถานที่และระเบียบวาระ ใหเปนไปตาม
ญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๗๒ ที่ประชุมใหญเปนองคกรสูงสุดของพรรค ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการบริหาร
(๒) ประธานสาขาพรรค หรือรองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐมนตรีที่สังกัดพรรคขณะนั้น
(๔) สมาชิกสามัญของพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๗๓ องคประชุมใหญของพรรคจะตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน การลงมติ
ใหถือเสียงขางมากของผูเขารวมประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๔ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารที่มาประชุม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

เลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งเปนประธานและใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ ก็ใหรองเลขาธิการพรรค หรือกรรมการ
บริหารคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๗๕ ในการประชุมใหญของพรรคทุกครั้ง ตองแจงใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวา
เจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมดวย
ขอ ๗๖ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ เทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหาร
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามกฎหมายบัญญัติ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หมวด ๙
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๗๗ คณะกรรมการสาขาพรรคควรจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาปละหนึ่งครั้ง
ส ว นการประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ อาจมี ไ ด เ มื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหรื อ คณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุม หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรค
เทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรค ใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
ขอ ๗๘ หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวา ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณา
เรื่องใดและเหตุผลเรงดวนอยางใด เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคเรียกประชุมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
ขอ ๗๙ หรือคณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระ
การประชุมใหญสาขาพรรค แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอให
เรียกประชุม ระเบียบวาระใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม ญัตติของผูใหเรียกประชุมใหญ
วิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรค พรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๘๐ ที่ประชุมใหญของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการบริหาร หรือผูที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๒) สมาชิกสามัญในเขตพื้นที่ของสาขาพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๘๑ ในการประชุมใหญของสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๘๐ มาประชุมไมนอยกวา
สิบหาคน จึงจะเปนองคประชุม การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มี
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
ขอ ๘๒ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาหรือกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริหารมอบหมายคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ ก็ใหรองเลขานุการสาขาหรือ
กรรมการสาขาคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๘๓ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค เทานั้น
(๑) การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
(๒) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๘๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกครั้ง ใหประธานสาขาพรรค หรือ
รองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการบริหาร หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร แจงกําหนดการประชุมสาขาพรรคใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมดวย
หมวด ๑๐
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
ขอ ๘๕ เพื่อสงเสริมใหสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปมีความรู ความเขาใจการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจนรูสึกหวงแหนในสิทธิและหนาที่

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

ของตนตามรัฐธรรมนูญ พรรคเสรีประชาไทยจึงไดกําหนดแนวทางและวิธีการใหความรูแกสมาชิกและ
ประชาชนทั่วไป ดังนี้
(๑) จัดใหมีหลักสูตรอบรมการเมือง โดยแบงขั้นความรูไวสามระดับ คือ ระดับผูบริหาร
หรือกรรมการบริหาร ระดับผูบริหารสาขาพรรค และผูปฏิบัติงานของพรรคทั่วไป
(๒) การจัดสัมมนาการเมืองและเชิญผูทรงคุณวุฒิทางการเมืองเปนวิทยากรใหความรูแก
กรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกผูปฏิบัติงานของพรรค
(๓) การออกเอกสารเผยแพรแจกจายขาวสารการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรม
แกบุคคลทั่วไป
(๔) เผยแพรแนวความคิด อุดมการณ และนโยบายพรรคผานสื่อมวลชนตามสถานการณ
(๕) ใหสมาชิกและประชาชนเสนอความคิ ดเห็นทางการเมื องมายังพรรคเพื่อ ตรวจสอบ
ความคิดและความตองการทางการเมืองของประชาชนทั่วไปและสมาชิก
หมวด ๑๑
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
ขอ ๘๖ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เปนที่
ศรัทธาและไววางใจของประชาชน จึงกําหนดวินัยที่เปนขอหามและขอปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบาย ขอบังคับ มติและประกาศของพรรคอยาง
เครงครัด
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกเพื่อประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นทั้งภายในพรรคและนอกพรรค
(๓) ไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอก
(๔) ไมปกปดความผิดของสมาชิกทุกระดับและไมละเลยตอการแจงความผิดอันจะกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอพรรค ไมวากรณีใด
(๕) ไมปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย หรือ ผิดตอ ศีลธรรมอันเปนเยี่ยงอยางไมดีและเปนที่ครหา
ตอบุคคลทั่วไป
ขอ ๘๗ เพื่อเปนการสงเสริมจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกจึงควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
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(๑) มีการประพฤติและดํารงชีพดวยความสุจริต
(๒) แสดงความยึดมั่นในแนวอุดมการณและอุดมคติของพรรคอยางเครงครัด
(๓) ไมมีความถือตนเองเปนใหญ และยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อรักษาความสามัคคีของ
มวลสมาชิก
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๘๘ การกลาวหาสมาชิกคนใดวาไดกระทํา หรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
เมื่อไดรับหนังสือแลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง หรือ
หลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยก
ขอกลาวหานั้น พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา ตลอดจน
แสดงหลักฐานฝายตนภายในระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๘๙ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) วากลาวตักเตือนสมาชิกผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกผูถูกกลาวหา
ขอ ๙๐ ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวา ควรไดรับการลงโทษโดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหา
ออกจากทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารถือเปนอันสิ้นสุด
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ขอ ๙๑ การลบชื่ อ สมาชิ ก ซึ่ ง เป น สมาชิ ก ผู แ ทนราษฎรออกจากทะเบี ย นตามข อ ๙๐
คณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๖
หมวด ๑๓
การคัดเลือกสมาชิกเพื่อสงเขารับเลือกสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ขอ ๙๒ ใหคณะกรรมการบริหารประจําจังหวัดเปนผูคัดเลือกบุคคลเขาสมัครเปนผูรับเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้ง โดยใหสมาชิกของแตละเขตในจังหวัดรวมคัดเลือกผูสมัครเขารับเลือกตั้งของพรรค
แลวสงรายชื่อใหคณะกรรมการบริหารพิจารณา
ขอ ๙๓ คณะกรรมการบริหารเปนผูคัดเลือกบุคคลเขารับสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อพรรค (PARTY LIST)
ขอ ๙๔ ในกรณีที่จังหวัดใดยังไมไดจัดตั้งสาขาพรรค ใหสมาชิกสามัญของพรรคที่ประสงค
จะสมัครรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตของจังหวัดนั้น ใหแจงความจํานงไปยังคณะกรรมการ
บริหารเพื่อพิจารณา
หมวด ๑๔
การบริหารการเงินและทรัพยสินและการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๕ พรรคและสาขาพรรคมีรายไดจาก
(๑) รายไดจากคาบํารุงจากสมาชิก
(๒) รายไดจากการบริจาคโดยไมขัดตอกฎหมาย
(๓) รายไดหรือรายรับจากกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย
(๔) รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ
ใหหัวหนาพรรคจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
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ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้นหรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงจะบันทึกลงในบัญชีและในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
หัวหนาพรรค กรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกซึ่งไดรับการบริจาคตองนําสง
เขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับการบริจาค บรรดาเงิน
ที่พ รรคได รับ การบริ จาคมา ใหหั วหน า พรรคและเหรั ญ ญิ ก พรรคนํ า ไปฝากไว กั บธนาคารพาณิ ช ย
โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรค และเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ใหหัวหนา
แจงหมายเลขบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝาก
ที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๙๖ รายจายของพรรคมี ดังนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๙๗ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจายซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือนและคาจาง คาตอบแทนใชสอย
และคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑและอื่น ๆ
ขอ ๙๘ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรคใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๙๙ การรับและการจายเงินของพรรค ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนดไว แตจะตองไมขัดหรือแยงตอขอบังคับพรรคหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายและรายรับซึ่งไดจาก
เงินสนับสนุนจากรั ฐตามขอ ๙๕ (๔) จะตอ งนํา เงิน จํานวนดั งกล าวไมนอ ยกว ากึ่งหนึ่งไปใชจา ย
เพื่อการบริหารพรรคและสาขาพรรค การหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้ง การใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
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ขอ ๑๐๐ ใหคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบการบริหารการเงิน และการบัญชีของพรรค
และสาขาพรรคใหถูกตองตามความเปนจริง โดยใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญโดยหัวหนาพรรค และสาขาพรรค โดยประธานสาขาพรรคจัดทําบัญชี
ของพรรคและบัญชีสาขาพรรค ประกอบดวย
(ก) บัญชีรายวันแสดงรายได หรือรายรับ และแสดงคาใชจาย หรือรายจาย
(ข) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) บัญชีแยกประเภท
(ง) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ใหประธานสาขาพรรคสงสําเนาบัญชีรายรับจากการบริจาคไปใหสํานักงานใหญภายหลัง
จากลงรายการแลวเสร็จโดยเร็ว แตทั้งนี้ ตองไมเกินภายในหาวัน
(๒) การจั ด ทํ า บั ญ ชี ต าม (๑) ให จั ด ทํ า เป น งบการเงิ น เป น ประจํ า ทุ ก ป โดยงบการเงิ น
ตองประกอบดวย งบดุล งบรายได และคาใชจาย และใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงินดังกลาว
พรอมกับรับรองความถูกตอง แลวสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(๓) พรรคตองจัดทํางบการเงิน ซึ่งรวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคดวยในทุกรอบปปฏิทิน
โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และรับรองแลว และตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรค
อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลว ใหหัวหนาพรรครับรอง
ความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรค และหัวหนาพรรคสงงบการเงินดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตาม (๑)
(๔) พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินที่ไดรับสนับสนุนจากรัฐทุกรอบปปฏิทินใหถูกตอง
ตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
หมวด ๑๕
การตีความขอบังคับ
ขอ ๑๐๑ ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูมีอํานาจตีความขอบังคับ การตีความตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ของคณะกรรมการบริหารที่เขาประชุมและอยูในที่ประชุมขณะลงมติ
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หมวด ๑๖
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๑๐๒ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็แตดวย
ความเห็นชอบของพรรคของคณะกรรมการบริหารและไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของพรรค
ขอ ๑๐๓ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคหรือนโยบายของพรรค ตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหาร หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๑๐๔ หากมีปญหาจะตองตีความไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจตีความ
โดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
หมวด ๑๗
การยุบหรือเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๐๕ โดยที่พรรคเสรีประชาไทยมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย ไปจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๑๐๖ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๐๗ ในกรณีที่พรรคเสรีประชาไทยตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคตกเปนของ
สภากาชาดไทยหรือมูลนิธิอื่นใดตามมติของกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๑๘
การรวมพรรค
ขอ ๑๐๘ การรวมพรรคอาจเปนการรวมกันเพื่อจัดตั้งเปนพรรคการเมืองใหม หรืออาจเปน
การรวมเขาเปนพรรคการเมืองเดียวกับอีกพรรคการเมืองที่เปนหลักก็ได

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๑๐๙ การรวมพรรคตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
มติใหรวมพรรคตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีประชาไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีประชาไทย จํานวน ๑๑ คน คือ
๑. นายพิศาล ยวงประสิทธิ์
หัวหนาพรรค
๒. นายไชยวัฒน นวลมัย
รองหัวหนาพรรค อันดับ ๑
๓. นายภูกิจ เพ็ชรรัตน
รองหัวหนาพรรค อันดับ ๒
๔. นางสาวปณิชา พิชญาวัตร
เลขาธิการพรรค
๕. นางสาวธัญญธร พับบํานาญ
รองเลขาธิการพรรค
๖. นางสาวจันทราภา น้ําเยื้อง
รองเลขาธิการพรรค
๗. นางสาววิภาดา พาราณะสี
รองเลขาธิการพรรค
๘. นายประหยัด ทองจันทร
เหรัญญิกพรรค
๙. นายประเสริฐ โสณะมิตต
โฆษกพรรค
๑๐. นายพายัพ ยานาคุบ
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นางสุรัติ รุทรโสทร
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

