เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคสังคมไท
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคสังคมไท
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๕/๒๕๔๙ ตั้งแตวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคสังคมไท
ดังนี้
นโยบายพรรคสังคมไท
พ.ศ. ๒๕๔๙
ดวยที่ประชุมผูขอจัดตั้งพรรคสังคมไท เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ไดมีมติใหกําหนด
นโยบายพรรคสังคมไท พ.ศ. ๒๕๔๙ ไว ดังตอไปนี้
๑. นโยบายเทิดทูนและปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
(๑) เปาหมาย เพื่อสงเสริมสถาบันพระมหากษัตริยใ หทรงฐานะอยูเหนือการเมืองอยางแทจริง
(๒) วิธีดําเนินการ
(๒.๑) จะสงเสริม เทิดทูน ใหสถาบัน พระมหากษัตริยเปน ศูน ยรวมความสามัคคีของ
คนในชาติเพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมมีความคิดไมแตกแยก
(๒.๒) จะดําเนินการทุกวิถีทางที่จะใหสถาบันพระมหากษัตริยดํารงอยูกับประเทศไทย
ตลอดไป เพราะประเทศไทยเปนประเทศประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขสูงสุด
(๒.๓) จะน อ มเกล า น อ มกระหม อ มรั บ ฟ ง กระแสพระราชดํ า รั ส พระราชปรารภ
พระราชวินิจฉัยโดยถือวาเปนพระมหากรุณาธิคุณลนพน เพื่อนําไปปฏิบัติใหสังคมไดอยูอยางสงบสุข
และเพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศเปนประจักษตอนานาอารยประเทศตอไป
๒. นโยบายสงเสริมและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
(๑) เป า หมาย เพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชนให มี ค วามเป น อยู ที่ เ หมาะสมกั บ ภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สถานะการดํารงชีพอยู ใหเหมาะสมกับสถานะของครอบครัว
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และอํานาจอธิปไตยจะตองเปนของประชาชนอยางแทจริง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๒) วิธีดําเนินการ
(๒.๑) พรรคการเมืองจะตองมีรากฐานแนวความคิด การกําหนดนโยบายการบริหารประเทศ
จะตองคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนเปนหลักการ และเปนที่ยอมรับของคนสวนใหญทั้งประเทศ
(๒.๒) พรรคจะดําเนินการใหประชาชนทุกระดับสาขาอาชีพ และผูมีความรู ความสามารถ
มีความสนใจดานการเมืองไดมีโอกาสเขามามีสวนในการกําหนดนโยบายอยางจริงจัง
(๒.๓) การเลือกตั้งทุกระดับจะตองบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได โดยองคกร
อิสระ องคกรเอกชน และประชาชนทุกองคกรจะตองมีสวนรวมตรวจสอบอยางจริงจัง
(๒.๔) หามมิใหผูนําทองถิ่นหรือองคกรของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐเขามายุงเกี่ยวและ
มีสวนไดสวนเสียกับพรรคการเมืองและฝายการเมืองโดยเด็ดขาด
(๒.๕) ปฏิรูปการเมืองอยางแทจริง แกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีความไดเปรียบเสียเปรียบ
ระหวางผูใชอํานาจรัฐกับผูถูกปกครองโดยรัฐ และสงเสริมระบบประชาธิปไตยแบบสมานฉันท เสียสละ
เพื่อสวนรวม
(๒.๖) สงเสริมระบบพรรคการเมืองใหเขมแข็ง โดยรัฐจะตองจัดสรรเงินงบประมาณ
ใหเทาเทียมตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใหเปนธรรมกับทุกพรรคเพื่อปองกันการผูกขาดทางการเมือง
(๒.๗) ใหสิทธิเสรีภาพอยางเต็มที่ มีอิสระและเที่ยงธรรมในการเสนอขอมูล ขาวสารของ
สื่อมวลชนในการการตรวจสอบความร่ํารวยผิดปกติของนักการเมือง ขาราชการ นักการเมืองทองถิ่น
พอคา นักธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน
(๒.๘) แกไขพระราชบัญญัติพรรคการเมืองใหพรรคการเมืองทุกพรรคมีสิทธิในการออกเสียง
เสนอรางกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ เชน ดานเศรษฐกิจ การเมือง
(๒.๙) ใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการมีสวนรวมทางการเมือง การออกเสียงประชามติ
ถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นักการเมืองทองถิ่น โดยเขาชื่อรองขอได
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด
๓. นโยบายทางการเมืองและการบริหารการปกครอง
(๑) เปาหมาย เพื่อสรางคุณธรรม วัฒนธรรมนําการเมือง ใหนักการเมืองทุกคนมีจิตสํานึก
ที่ดีตอสังคม และประเทศชาติ มีจริยธรรมทางการเมือง เคารพสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และเรงปฏิรูป
การเมือง โดยเรงรัดพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันหลักในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๒) วิธีดําเนินการ
(๒.๑) สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับโดยวิธีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย
(๒.๒) ใหมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้ง
(๒.๓) ใหอํานาจกับองคกรอิสระ องคกรเอกชน และประชาชน ตรวจสอบการทุจริต
การเลือกตั้ง โดยกําหนดเปนกฎหมายคุมครองกับผูรองการใหรางวัล เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการตรวจสอบ
มากขึ้น
(๒.๔) สงเสริมประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง โดยสมัครเปนสมาชิก
พรรคการเมืองใหมากขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตอง ไมตกเปน
เครื่องมือของกลุมการเมือง การใชอํานาจที่ไดมาโดยมิชอบ เชน การซื้อเสียง การใหสนิ บนเจาพนักงาน
การเสนอผลประโยชนสิ่งตอบแทนเปนการทําลายระบอบประชาธิปไตยอยางรุนแรง
(๒.๕) ใหการสงเสริมพัฒนาพรรคการเมือง ใหเปนสถาบันหลักในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย
(๒.๖) สงเสริมใหเกิดความสามัคคี ลดความขัดแยงทางการเมือง โดยยอมรับมติความคิดเห็น
ของคนสวนใหญและยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง
(๒.๗) จัดสรรเงินงบประมาณกระจายสูทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ และใหสอดคลองกับ
ความตองการพื้นฐานของคนในทองถิ่น
(๒.๘) จะสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถูกตอง
และยึดถือปฏิบัติกันมาอยางตอเนื่อง ถาหากเกิดกรณีความขัดแยงทางความคิด
(๒.๙) ใหประชาชน องคกรเอกชนตาง ๆ สามารถตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย หรือการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ นักการเมืองที่ใชอํานาจโดยมิชอบ
(๒.๑๐) ใหมีการจัดตั้งองคกรทางการเมืองระดับตําบลทุกตําบลทั่วประเทศในรูปของ
โรงเรียนการเมืองเพื่อยกระดับแนวความคิดทางการเมืองของประชาชน
(๒.๑๑) ใหมีการบรรจุความรูทางการเมืองในหลักสูตรการศึกษาตามลําดับชั้นเรียนและ
พัฒนารูปแบบการปลูกจิตสํานึกและการตื่นตัวหันมาสนใจดานการเมืองใหมากขึ้น
(๒.๑๒) สนับสนุน สงเสริมองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และตรวจสอบขาราชการ
ทุกระดับชั้น ตั้งแตระดับตําบล ระดับอําเภอ และนักการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๒.๑๓) ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสิทธิมนุษยชน มีสิทธิที่จะรับรู
ขาวสารที่เปนจริงของรัฐบาล รัฐและประชาชนจะตองรับรูขาวสารอยางเดียวกัน โดยไมถูกปดบัง ซอนเรน
การใชอํานาจรัฐ จะตองไมละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเด็ดขาด
(๒.๑๔) ใหผูใ ชแ รงงานตามสถานที่ประกอบการตาง ๆ มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได
นอกเขตเลือกตั้งตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับประเทศ ณ สถานที่นั้น ๆ โดยไมตองเดินทางกลับภูมิลําเนา
๔. นโยบายดานการปฏิรูประบบราชการ
(๑) เปาหมาย เพื่อใหกลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถทําหนาที่ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ขจัดการคอรัปชัน ฉอราษฎรบังหลวงอยางเด็ดขาดและ
ขจัดผลประโยชนที่ซับซอนทางการเมืองของนักการเมือง
(๒) วิธีดําเนินการ
(๒.๑) การปฏิรูประบบราชการใหม โดยปลูกจิตสํานึกของคนในวงราชการใหมีความซื่อสัตย
สุจริตเปนกลางและเที่ยงธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่สูงขึ้น โดยออกกฎ ระเบียบเขมงวด
(๒.๒) ใหอํานาจสูง สุดแกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุ จริตแหงชาติ
ในการพิจารณาตัดสินคดีความของนักการเมืองที่ร่ํารวยผิดปกติ
(๒.๓) ใหมีบทลงโทษสูงและเด็ดขาด โดยยึดทรัพยสินนั้น ๆ ตกเปนของแผนดินทันที
หากทรัพยสินนั้นไดมาโดยการฉอราษฎรบังหลวง
(๒.๔) ใหมีบทบัญญัติของกฎหมายใหอํานาจประชาชนในทองถิ่น หรือประชาชนทัว่ ไป
สามารถตรวจสอบการทํางานการใชงบประมาณแผนดินของหนวยงานราชการสวนทองถิ่นและองคกร
ทองถิ่น
๕. นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) เปาหมาย เรงฟนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศใหกาวไกลและยั่งยืน สงเสริมปจจัยการผลิต
ทุกดานที่จําเปนตอการกระตุนทางเศรษฐกิจ และวางรากฐานในการแกไขเพื่อปองกันปญหาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาว เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเกษตรใหเปนยุทธศาสตรแรกแหงการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยเนนใหเปนเศรษฐกิจใหมที่ประสานภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ความรูและ
การจัดการสมัยใหมเพื่อเปนพื้นที่แข็งแกรงรองรับทุกสาขา
(๒) วิธีดําเนินการ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๒.๑) สงเสริมและพัฒนาสาขาเศรษฐกิจที่มีรากฐานจากภาคการเกษตรเปนอันดับแรก
เพื่อสรางอาชีพ สรางงาน สรางรายไดนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ซึ่งเปน
คนสวนใหญของประเทศใหดีขึ้นอยางแทจริง
(๒.๒) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งการสหกรณทุกรูปแบบ เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร
มีการรวมตัวกันอยางเขมแข็ง เพื่อกลไกสําคัญในการตอรองการคา และขจัดการผูกขาด เก็งกําไรของ
พอคาคนกลาง
(๒.๓) สงเสริมนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก และการแปรรูปสินคาการเกษตร
ใหมากที่สุดเพื่อนํารายไดเขาประเทศ สงเสริมการแสวงหาตลาดใหม ๆ เพื่อขยายตลาดการคา
(๒.๔) สงเสริมอุตสาหกรรมที่เนนการใชแรงงานเปนหลักและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ในทองถิ่นเพื่อใหเกิดการจางงานอยางเต็มที่
(๒.๕) ทําการสํารวจหาขอมูลจํานวนประชากรที่วางงาน และจํานวนคนวางงานแบบแอบแฝง
โดยรัฐจะตองเขามาดูแลจัดหางานใหทํา
(๒.๖) สนับสนุนและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรเปนนโยบายหลักเพื่อการสงออก
(๒.๗) สงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนใหมากขึ้น เพื่อสงเสริมใหประชาชนเปนเจาของ
ธุรกิจมากขึ้นและใหมีรายไดตอครัวเรือน
(๒.๘) ใหมีมาตรการควบคุมราคาสินคาที่จําเปนแกการบริโภคในครัวเรือนหรือสินคา
ที่จําเปนบางประเภท เชน ยารักษาโรค น้ําตาล ขาวสาร นมสด และสินคาอื่น ๆ โดยรัฐบาลตองควบคุม
ราคาสินคาเพื่อปองกันการขูดรีดเก็งกําไรของพอคาคนกลาง
(๒.๙) สงเสริมและระดมการออมภายในประเทศ ซึ่งเปนรากฐานที่แข็งแกรงในการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญกับการกระตุนการออมภาคครัวเรือนและภาคเอกชน ดวยการเปลี่ยนพฤติกรรม
การออมในระยะสั้นของประชาชนใหมีการออมในระยะยาว
(๒.๑๐) เพิ่มบทบาทของสถาบันที่ระดมเงินออมจากผูออมรายยอย เชน สหกรณออมทรัพย
เครดิตยูเนียน กลุมออมทรัพย และพัฒนาบทบาทตลาดทุนเพื่อเปนแหลงระดมเงินออมในระยะยาว
(๒.๑๑) ใชนโยบายการคลังอยางระมัดระวัง ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารรายจายของ
ภาครัฐใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของแตละโครงการอยางประหยัดที่สุด ไมใหเปนภาระภาษีแกประชาชน
กลยุทธในการลงทุนจะมุงใหความสําคัญที่ภาคการผลิตที่แทจริง
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(๒.๑๒) การดําเนินนโยบายดานการเงินตองอยูบนพื้น ฐานที่สอดคลองกับนโยบายดาน
การคลังและนโยบายดานเศรษฐกิจอื่น ๆ ของประเทศในแนวทางการพัฒนาระบบและสถาบันการเงินไทย
ใหมีความมั่นคง เขมแข็ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
(๒.๑๓) ดําเนินนโยบายความสมดุลของนโยบายการเงินทั้ง ๓ ดาน เพื่อความเขมแข็ง
ของภาคการเงิน โดยดําเนินนโยบายดานการเงินที่ยึดหลักของความสมดุลระหวางองคประกอบสําคัญ
ทั้ง ๓ ดาน คือ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศและ
อัตราแลกเปลี่ยนภายในประเทศ
(๒.๑๔) ใหความสําคัญกับการบริหารนโยบายการคลังอยางมีวินัย และรัดกุม เพื่อรักษา
อัตราเงินเฟอของประเทศใหอยูในระดับรอยละ ๒-๓ ตอป
(๒.๑๕) ปรับปรุงโครงสรางหนี้สาธารณะใหหมดไป โดยเฉพาะสินเชื่อที่อยูอาศัย สินเชือ่
ธุรกิจขนาดเล็ก สินเชื่อการเกษตร สินเชื่อเกษตรกร โดยใหธนาคารของรัฐทุกแหงเขาไปบริหารจัดการ
ปรับโครงสรางหนี้อยางจริงจัง ใหมีการขยายเวลาการผอนชําระหนี้ ยกเลิกอัตราดอกเบี้ยที่ไมเปนธรรม
เพื่อแกไขปญหาเกษตรกรที่มีหนี้สิน
๖. นโยบายดานอุตสาหกรรม
(๑) เปาหมาย เพื่อใหเปนประเทศผูนําในภาคพื้น เอเชีย มีขีดความสามารถในการผลิตสูง
ในการผลิตสินคาดานการเกษตร และพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแปรรูป
การผลิตเพื่อการสงออกใหมากที่สุดและแขงขันกับตลาดโลก สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู
ใหเปนอุตสาหกรรมหลักเพื่อการสงออก
(๒) วิธีดําเนินการ
(๒.๑) ใหการสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีกาวหนาดานวิทยาศาสตร
และอุตสาหกรรมดานการเกษตร โดยเนนการใชแรงงานเปนหลัก
(๒.๒) ใหมีการขยายอุตสาหกรรมที่เนนปจจัยการผลิตภายในประเทศและปจจัยการผลิต
ในทองถิ่นหรือวัตถุดิบในประเทศเพื่อลดตนทุนการผลิตและเกิดการจางงานอยางเต็มที่
(๒.๓) อุตสาหกรรมจะตองพึ่งพาวัตถุดิบภายในประเทศเปนหลัก
(๒.๔) จะพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานใหมีมาตรฐานไดการรับรองคุณภาพ โดยการพัฒนา
สินคาการเกษตรใหเปนสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
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(๒.๕) ปรับปรุง สนับสนุน การใหสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมสงออก โดยการยกเวนภาษี
สงออกและใหธนาคารของรัฐ สถาบันการเงินตางประเทศปลอยสินเชื่อใหมากขึ้น
(๒.๖) สนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอในการเรงรัดสํารวจหาแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยูภายในประเทศไดใชประโยชนอยางเต็มที่
(๒.๗) สงเสริมใหอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดยอย การคาปลีกรวมตัวกันเขาเปนรูปแบบ
สหกรณ เพื่อการแขงขันราคาอยางเปนธรรมและมีตลาดอยางกวางขวาง
(๒.๘) สงเสริมและพัฒนาสินคาประเภทอุตสาหกรรมและสินคาดานการเกษตรเพื่อการสงออก
ใหมากที่สุด
๗. นโยบายดานพาณิชยกรรม
(๑) เปาหมาย เพื่อควบคุมราคาสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีพใหอยูในระดับเดียวกันทั่วประเทศ
และขจัดการผูกขาดตัดตอนทางการคาใหไดผลอยางจริงจัง ใหมีการแขงขันทางการคาอยางเสรี โดยไมถูก
แทรกแซงโดยเด็ดขาด
(๒) วิธีดําเนินการ
(๒.๑) จะพัฒนาการขนสงภายในประเทศใหสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
(๒.๒) จะพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมากขึ้นและสงเสริมใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
เปนการพาณิชยทองเที่ยว ดําเนินการโดยรัฐบาลนํารอง
(๒.๓) จะพัฒนาการรถไฟ การขนสงทางบกที่ประหยัดการใชพลังงานน้ํามัน เพื่อการพาณิชย
ใหทั่วถึงทุกจังหวัด โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติระยะสั้น
(๒.๔) สงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศในทุก ๆ ดาน โดยเนนการอนุรกั ษธรรมชาติ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมากขึ้น ประสานความรวมมือบนผลประโยชนรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน
เชน ลาว กัมพูชา พมา เวียดนาม มาเลเซีย ในการเชื่อมทางรถไฟเพื่อการคมนาคม การคาและการทองเที่ยว
โดยมีไทยเปนศูนยกลาง
(๒.๕) จัดหาแหลงเงินทุนชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก และใหรวมตัวเปนรูปแบบสหกรณ
เพื่อใหมีอํานาจตอรองเรื่องราคา
(๒.๖) สนับสนุน สงเสริมใหภูมิปญญาชาวบานผลิตสมุนไพรชนิดตาง ๆ เชน สุรา บุหรี่
เพื่อเปนสินคาสงออก และผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คนไทยมีความสามารถในการผลิต
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๘. ดานการเกษตร การประมงและการปศุสัตว
(๑) เปาหมาย เพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นของเกษตรกร และเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร
การประมง การปศุสัตวใหเปนการพาณิชยแบบสมบูรณ โดยจัดตั้งเปนรูปแบบสหกรณการเกษตร
(๒) วิธีดําเนินการ
(๒.๑) จะดําเนินการปฏิวัติระบบเกษตรกรรมชนบทไทยใหม ใหเกษตรกรมีปจจัยการผลิต
เปนของตนเอง เชน ที่ดิน ปฏิวัติดานเทคโนโลยีทางการผลิตทั้งระบบโดยการรวมตัวเปนรูปแบบสหกรณ
เชิงการพาณิชย เชน สหกรณชาวนา สหกรณชาวไร และสหกรณปศุสัตวทุกชนิดใหสามารถกําหนดราคา
และปจจัยการผลิตไดเองเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
(๒.๒) จะดําเนินการใหรัฐบาลตองเขามาดูแล และแกไขทันทีถาเกิดปญหาเรื่องราคาพืชผล
การเกษตร ปญหาการปศุสัตวที่ไดรับความเสียหายและตกต่ํา
(๒.๓) จัดระบบทอสงน้ําเพื่อการเกษตร การปศุสัตวใหทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ใหมี
น้ําทําการเกษตรไดตลอดป โดยสานตอโครงการ โขง ชี มูล ขอความรวมและการสนับสนุนในเรื่อง
เครื่องจักรกลแรงงานจากทหารทั้ง ๓ เหลาทัพ จากกรมชลประทาน และหนวยงานอื่น ๆ ของราชการ
หนวยงานเอกชนที่ตองการจะชวยพัฒนาประเทศชาติรวมกัน
(๒.๔) สงเสริมและสนับสนุนอยางเต็มที่ในการทําประมง เลี้ยงปลา กุง หอย ตลอดจน
การทําปศุสัตว โค กระบือ สุกร ไก และสัตวเลี้ยงประเภทที่ใชบริโภคเปนอาหารได โดยใหการสงเสริม
ดานความรูวิชาการอยางถูกตองใหเงินทุนสนับสนุนในการเริ่มตน ตลอดจนสินเชื่อขยายกิจการ
๙. นโยบายดานรัฐวิสาหกิจ
(๑) เปาหมาย เพื่อใหรัฐวิสาหกิจสามารถตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานใหกับประชาชน
ไดอยางเปนธรรมเพียงพอตอความตองการ รัฐวิสาหกิจที่มีอยูทั้งหมดจะตองไมขายหรือโอนถายใหกับ
เอกชนโดยเด็ดขาด ตองดําเนินการโดยรัฐเทานั้นและรัฐจะตองไมแสวงหากําไรโดยเด็ดขาด
(๒) วิธีดําเนินการ
(๒.๑) จัดงบประมาณใหเพียงพอกับการขยายกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน ไฟฟา
สาธารณูปการ การพลังงาน การปโตรเลียม การปโตรเคมีตาง ๆ ใหทั่วถึงทั้งประเทศเพื่อใหประชาชน
ไดรับการบริการที่ดีจากรัฐ
(๒.๒) สงเสริมใหมีการขยายกิจการรัฐวิสาหกิจใหม ๆ เกิดขึ้น โดยรัฐเปนผูดําเนินการเอง
เชน กิจการน้ํามัน เคมี และจัดทํารัฐวิสาหกิจปุยเคมีแหงชาติขึ้นเพื่อสนับสนุนเกษตรกรไดใชปุยราคาถูก
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(๒.๓) ใหมีการยกเลิกสัญญากับบริษัทเอกชน และซื้อคืนรัฐวิสาหกิจโดยเรงดวน เชน
การสื่อสาร การปโตรเลียม และโครงการสํารวจกาซธรรมชาติ โดยรัฐจะตองดําเนินการเองเพราะถือวา
รัฐวิสาหกิจคือหัวใจหลักในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศใหมีความมั่นคง
(๒.๔) สนับสนุนใหมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่จําเปนแกการดํารงชีพของประชาชน เชน
วิสาหกิจดานการเกษตร เพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร
(๒.๕) จัด ระบบโครงสร า งการบริ ห ารของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ใหม เพื่ อ มิ ใ ห นั ก การเมื อ ง
พรรคการเมืองเขาแทรกแซงใชเปนฐานอํานาจและแสวงหาผลประโยชน รัฐวิสาหกิจจะตองรับใชประชาชน
ดวยความเปนธรรม
(๒.๖) รัฐ วิสาหกิจจะตองทํารายงานขอมูลทั้งหมด เปดเผยตอสาธารณปละ ๑ ครั้ง
โดยไมมีการปดบังอําพรางซอนเรนใด ๆ และพรอมใหประชาชนตรวจสอบไดทุกเมื่อ
(๒.๗) สงเสริมและดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการถือหุน
อยางเต็มที่และทั่วถึงเปนธรรมใหมากที่สุด เชน รัฐวิสาหกิจประปา ไฟฟา การสื่อสาร
(๒.๘) ใหมีการกําหนดการเก็บค าบริการจากการใชสาธารณูปโภคพื้น ฐานในอัตรา
ที่แตกตางกันในแตละประเภทการใชประโยชนอยางเปนธรรมที่สุด เชน ใชประโยชน เพื่อดํารงชีวิต
ประจําวัน รัฐตองกําหนดอัตราที่ต่ํากวาประเภทอื่น เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท
๑๐. นโยบายดานสหกรณ
(๑) เปาหมาย เพื่อพัฒนาการสหกรณที่มีอยูและสนับสนุน จัดตั้งสหกรณใ หม ๆ ใหเปน
สถาบันหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และเพื่อใหประเทศมีฐานรากเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
โดยมีระบบเศรษฐกิจพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมชนบทและสังคมเมือง ใหมีความเสมอภาคเกิดความสมดุล
ของรายไดและยังเปนการสนับสนุนใหประชาชนรูจักการออมทรัพยอยางถูกตอง
(๒) วิธีดําเนินการ
(๒.๑) ใหมีการจัดตั้งสหกรณหลากหลายที่มีความจําเปนตอการดํารงชีพ เชน สหกรณ
รานคา สหกรณสินคาการเกษตร และผลิตภัณฑอื่น ๆ ในทองถิ่นทุกตําบลเพื่อชวยแกปญหาเศรษฐกิจ
สังคม และการขูดรีดของนายทุน
(๒.๒) จัดการศึกษา ฝกอบรมใหความรูกับสมาชิกของสหกรณใหเขาใจปรัชญา อุดมการณ
ของสหกรณ ใหสามารถทํางานรวมกันไดและชวยเหลือกันอยางแทจริง สงเสริมและสนับสนุนใหจดั ตัง้
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กลุม สหกรณรายยอย สหกรณที่เกี่ยวกับผลผลิตการเกษตร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
สหกรณออมทรัพย องคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการจัดอบรม
(๒.๓) จะสงเสริมและสนับสนุนงานสหกรณทุกสาขาใหครบวงจร และใหกระจายครอบคลุม
ไปทั่วประเทศ
(๒.๔) จะดําเนินการปรับปรุงบทบาทของธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณใหเปน
สถาบันหลักในการพัฒนาสหกรณของประเทศ
(๒.๕) จะดําเนินการปรับปรุงและสงเสริมสหกรณออมทรัพย สหกรณการบริการใหสามารถ
สนองตอบตอความตองการของประชาชนและสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
(๒.๖) สงเสริม สนับสนุนเงินงบประมาณจัดตั้งสหกรณอเนกประสงคขึ้นในระดับทองถิ่น
หมูบานชุมชนเมือง โดยใหสินเชื่อการตลาดและอื่น ๆ ใหเพียงพอกับความตองการ
(๒.๗) จัดตั้งชุมชน สหกรณออมทรัพย สหกรณสินเชื่อเพื่อการเกษตร สหกรณการตลาด
โดยการสนับสนุนจากรัฐใหจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรที่มีราคาถูกใหเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร
๑๑. นโยบายดานการเกษตร
(๑) เปาหมาย เพื่อสงเสริมและพัฒนาสินคาดานการเกษตร เชน ขาว ยางพารา ออย ผลไม
ชนิดตาง ๆ ใหไดมาตรฐานการรับรองคุณภาพในตลาดโลก สงเสริมการสงออกใหมากที่สุด และนําเทคโนโลยี
มาใชในการเกษตร โดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนหลักและยกฐานะความเปนอยูทางเศรษฐกิจ
ใหเกษตรกรทุกครอบครัวมีรายไดสงู ขึ้นเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น
(๒) วิธีดําเนินการ
(๒.๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยกระดับคุณภาพชีวิต ขจัดปญหาความทุกขยากของเกษตรกร
อยางจริงจังและครอบคลุม จัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ” ใหความชวยเหลือเกษตรกร
ที่ไมมีที่ดินทํากินและไมสามารถกูเงินไดเนื่องจากไมมีหลักประกัน
(๒.๒) ออกกฎหมายจัดตั้งกองทุนฟนฟูและพัฒนาการเกษตรเพื่อสรางระบบการกูยืมเงิน
ที่มีเงื่อนไขผอนปรนกับเกษตรกรใหมากที่สุด โดยกําหนดระยะเวลาใหเหมาะสม
(๒.๓) เรงปฏิรูปที่ดินใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง และเรงรัดใหออกเอกสารสิทธิ
ใหกับเกษตรกรที่ทําประโยชนในที่ทํากิน จัดสรรที่ดินใหกับคนยากจน ไมมีที่อยูอาศัย ไมมีที่ทํากิน
ปฏิรูปที่ดินทํากินใหม หามครอบครองที่ดินเพื่อประโยชนอยางอื่น
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(๒.๔) ปลดเปลื้องภาระหนี้สินของเกษตรกรอยางจริงจัง เรงรัด ปรับปรุงโครงสรางหนี้สิน
ของเกษตรกรทั้งในและนอกระบบ ดวยการสนับสนุนใหการเกษตรมีการรวมกลุม กัน อยางเขม แข็ง
จัดหาแหลงสินเชื่อที่เหมาะสมใหกับภาคการเกษตร
(๒.๕) จะตองดําเนินการใหมีการประกันราคาสินคาการเกษตรอยางจริงจัง และประกัน
การผลิตสินคาดานการเกษตร เพื่อปองกันสินคาลนตลาด และสินคาเนาเสีย
(๒.๖) จัดใหมีระบบการชลประทานแบบวางทอกระจายใหทั่วถึง ในทองที่กันดารและ
แหงแลง ชลประทานไปไมถึง และขยายชลประทานใหทั่วถึงในเขตทองที่การเพาะปลูก
(๒.๗) เรงฟนฟูแหลงกักเก็บน้ําตามธรรมชาติโดยการสนับสนุนเงินงบประมาณใหมากที่สุด
เพื่อทําการขุดบอน้ํา ขุดลอกคลอง หนองบึง เพื่อปรับปรุง พัฒนาแหลงน้ําและกักตุนน้าํ ไวใชประโยชน
ในหนาแลง ใหมีน้ําใชตลอดทั้งป
(๒.๘) เรงพัฒนาสายพันธุดีมีคุณภาพ เพื่อแจกจายใหกับเกษตรกรทั่วประเทศภายใน ๔ ป
โดยการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกขยายพันธุพืชและพันธุสัตวใหมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตตอหนวยใหมากขึ้น
(๒.๙) เรงรัดใหมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พืชเศรษฐกิจสําคัญ เชน ขาว ขาวโพด
ออย มันสําปะหลัง ยางพารา ตนยูคาลิปตัส ผลไมตาง ๆ เชน ทุเรียน ลําไย มังคุด สับปะรด กลวย
ชนิดตาง ๆ มะละกอ และผลไมทุกชนิดนํามาแปรรูปพัฒนาใหไดมาตรฐานระดับสากล เพื่อการสงออก
ใหมากที่สุด สามารถแขงขันในตลาดโลกได โดยรัฐใหการสงเสริมในทุก ๆ ดานอยางจริง
๑๒. นโยบายดานการสาธารณสุข
(๑) เปาหมาย เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแกคนไทยอยางถวนหนาและเทาเทียมกัน ตั้งแต
แรกเกิดจนถึงวัยชราจะตองไดรับการดูแลเอาใจใสจากรัฐอยางดี โดยการสาธารณสุขที่ดีกับประชาชน
อยางทั่วถึง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนารางกายตามวัยเจริญพันธุของมนุษย เพื่อมุงหวังพัฒนาใหคนไทย
ทุกคนมีสขุ ภาพดี แข็งแรง สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ
(๒) วิธีดําเนินการ
(๒.๑) จัดตั้งโรงพยาบาลประจําภูมิภาคเพิ่มขึ้น ใหเพียงพอกับความตองการ ซึ่งผูปวย
มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และจัดใหมีแพทยเฉพาะโรคที่มีความชํานาญประจําโรงพยาบาลในสวนภูมิภาค จังหวัด
และประจําอําเภอที่หางไกลการคมนาคมใหทั่วถึง
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(๒.๒) สนับสนุนบัตรสุขภาพแบบใหม ใหมีการคุมครองสุขภาพแกทุกคนโดยเฉพาะชาวไร
ชาวนา ทั้งผูประกอบอาชีพอิสระใหไดรับบัตรสุขภาพที่รัฐใหการอุดหนุน ตามระดับความสามารถ
ในการจาย ใหความคุมครองในกรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน และโรคที่รุนแรงถึงแกชีวิต
(๒.๓) จะดําเนินการใหมีการยกเวนคารักษาพยาบาล การฝากครรภ การคลอดบุตรของ
สตรีมีครรภจะตองไดรับการดูแลและรักษาพยาบาลอยางใกลชิด
(๒.๔) กําหนดบทลงโทษ กับผูบริหารโรงพยาบาล แพทย พยาบาล หากพบวาการกระทํานัน้
เปนการประมาท เลินเลอหรือบกพรองตอหนาที่ การทําผิดจรรยาบรรณหมออยางรายแรง จนทําใหผอู นื่
ไดรับอันตรายถึงแกชีวิต พิการ สูญเสียอวัยวะ
(๒.๕) ใหยกเวน คารั กษาพยาบาล เด็ก ผู สูงอายุ คนชรา คนพิการและคนยากจน
ตองไดรับการรักษาพยาบาลฟรี และตองไดรับการรักษาอยางทันที โดยไมเลือกปฏิบัติ
(๒.๖) ใหสิทธิการรักษาพยาบาลภายใตระบบประกัน สังคมใหครอบคลุม ถึงสมาชิก
ในครอบครัวของผูประกันตน และใหสิทธิกับผูใชแรงงานที่ถูกเลิกจางจนกวาจะหางานได สนับสนุน
ใหประชาชนไดรับการประกันตนและครอบครัวใหทั่วถึง โดยรัฐเปนผูออกคาใชจายใหสําหรับคนที่มี
รายไดนอยและยากจน
(๒.๗) เรงปฏิรูประบบการบริการฉุกเฉินใหทันตอเหตุการณ และมีประสิทธิภาพในการบริการ
ใหครอบคลุมถึงผูที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยฉุกเฉินใหไดรับการรักษาพยาบาลเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ
(๒.๘) ใหสิทธิประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิอยางเต็มที่ในการรับบริการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคภัย การฉีดวัคซีนอนามัยแมและเด็ก การตรวจรางกายประจําป โดยไมตองเสียคาใชจาย
เปนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน และระบบอนามัยครอบครัวในสถานพยาบาลที่ถูกตอง
ตามกฎหมายใหความสะดวกและใกลบาน
(๒.๙) จัดบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานเฉพาะดาน ยึดหลักบานและชุมชนเปนศูนย
สนับสนุนใหชุมชนและทองถิ่นจัดบริการสารธารณสุข และสวัสดิการที่มีมาตรฐานสุขภาพเฉพาะดาน
โดยมีบานและชุมชนเปนศูนยกลาง เชน การดูแลเด็กเล็ก ผูปวยและผูสูงอายุ
(๒.๑๐) พัฒนาสถานีอนามัยดูแลสุขภาพชุมชนอยางครอบคลุม และสงเสริมใหมี “พยาบาล
ชุมชน” ประจําสถานีอนามัย เพื่อพัฒนาใหเปนสถานดูแลสุขภาพของชุมชนในเบื้องตน
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(๒.๑๑) พัฒนาใหความรูและการศึกษาวิจัยทุกระดับ เพื่อใหประชาชนเขาใจวิธีการดูแล
สุขภาพตนเองที่ถูกตอง พัฒนาอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑใหไดมาตรฐานราคายุติธรรม พัฒนาระบบ
ขอมูลขา วสารด านสุขภาพใหทั่ วถึง และดํา เนิน การจัดตั้งสภาการสุขภาพแหงชาติที่ประกอบดว ย
ผูทรงคุณวุฒิตัวแทนชุมชนกลุมตาง ๆ มาทําหนาที่ดูแลนโยบาย และกําหนดทิศทางสาธารณสุขของชาติ
ในระยะยาวควบคูกับการสนับสนุนทรัพยากร การประเมินผลสุขภาพ
๑๓. นโยบายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(๑) เปาหมาย เพื่อพัฒนาความยั่งยืนฟนคืนคุณภาพชีวิต คืนสูธรรมชาติโดยเร็ว โดยการพัฒนา
เชิงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยความรวมมือรวมใจจากคนไทยทั้งชาติผานกลไกของรัฐ
ชุมชน องคกรบริหารสวนทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่ โดยเนนหนักใหทุกคนมีจิตสํานึกและตระหนัก
วาการใชประโยชนจากทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจะตองมีการบริหารและการจัดการอยางเหมาะสม
เพื่อเกื้อกูลตอการดํารงชีวิตของทุกคนตลอดไป
(๒) วิธีดําเนินการ
(๒.๑) ตั้งองคกรหรือหนวยงานพิเศษขึ้น เพื่อที่จะกํากับ ดูแลทรัพยากรน้ํา รักษาพื้นที่
ตนน้ําใหคงความสมบูรณไว เพื่อหลอเลี้ยงชีวิตของสัตวปา สัตวน้ํา และพืชพันธุธรรมชาติ โดยมีเปาหมาย
เพื่ออนุรักษแหลงตนน้ําลําธารใหเปนแหลงน้ําสาธารณะที่ใชประโยชนไดตลอดไป
(๒.๒) เรงรัดจัดระบบเตือนภัยกับความตองการใชน้ําในแตละกลุมน้ํา โดยใหภาครัฐจัดทํา
แผนหลักรวมกับภาคเอกชนและชุมชนเพื่อการบริหารทรัพยากรน้ําใหเหมาะสมในแตละพื้นที่
(๒.๓) สงเสริมและพัฒนาที่ดินทํากินของเกษตรกร โดยการปรับปรุงพื้นดินและพัฒนา
ที่ดิน รกรางวางเปลาใหกรมพัฒนาที่ดินรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน ผูดําเนิน การแกไข
ปญหาที่ดินเสื่อมคุณภาพใชประโยชนเพาะปลูกไมได เชน ปญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเสื่อมคุณภาพ
(๒.๔) ใหมีการกําหนดไวในหลักสูตรการเรียน การสอนของการศึกษาทุกระดับ เพื่อปลูกฝง
ใหเกิดคานิยมทางความคิดใหรูสึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณสมบัติรวมกัน
(๒.๕) สงเสริมภาคเอกชนและชุมชน ใหมีสวนรวมดูแลสิ่งแวดลอมในชุมชนเมืองใหมากขึ้น
เชน การอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยการสรางจิตสํานึกรวมกันในทุก ๆ สังคม ปลูกฝงแนวความคิดใหประชาชน
ทุกคนเปนคนมีระเบียบ วินยั รักความสะอาด ไมมักงายเห็นแกตัว
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(๒.๖) จะพัฒนาเมือง ชุมชน และชนบทใหเปนเมืองที่นาอยู ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยใหการศึกษาเรื่องการสาธารณสุขอยางทั่วถึงและถูกตอง มีการจัดผังเมืองที่ดีโดยเฉพาะในเมืองและ
ชุมชนใหม ๆ จะตองรีบดําเนินการจัดวางผังเมืองใหเปนระเบียบสวยงาม
(๒.๗) ดําเนินการใหทุกหนวยงานของรัฐ ตลอดจนภาคเอกชนจัดอบรมใหความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ โดยกําหนดไวในหลักสูตรการเรียน การสอนทุกระดับชั้นเรียน
เพื่อใหซึมซาบเกิดเปนจิตสํานึกเปนวัฒนธรรมอันดีงาม
(๒.๘) จัดตั้งองคการดานพลังงานน้ําตก พลังงานดวงอาทิตยเพื่อใชทดแทนน้ํามัน
๑๔. นโยบายดานการศึกษา
(๑) เปาหมาย เพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาใหกาวไปสูนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม
จัดการศึกษาของชนในชาติใหไดรบั การศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ปรับปรุงโครงสรางระบบ
การศึกษา หลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมของชนในชาติ ปรับปรุงระบบการบริการ
ทางการศึกษาใหมใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และการจัดการศึกษาแบบใหเรียนรูตลอดชีวิต
ปลูกฝงแนวความคิดในเรื่องการศึกษาคือหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศและมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต
ของสังคมปจจุบัน
(๒) วิธีดําเนินการ
(๒.๑) กําหนดหลักสูตรการศึกษาเนนหนักในเรื่องการสอนศีลธรรม จรรยาหนาที่พลเมือง
พุทธประวัติทางศาสนา และศาสนาอื่น ๆ ใหแกเด็กกอนประถมไปจนถึงระดับเยาวชน เพื่อปลูกฝงในสิ่ง
ที่ดีงามใหเด็กและเยาวชนเคารพปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี และยึดถือวัฒนธรรมแบบไทย ๆ
ไมเลียนแบบวัฒนธรรมของตางชาติ
(๒.๒) ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูใหมีเกียรติ ศักดิ์ศรี โดยปรับปรุงโครงสรางการเรียน
วิชาชีพครู สรางคานิยมในอาชีพ นําระบบขั้นเงินเดือนมาใชใหรางวัลตอบแทนครูบนพื้นฐานความสามารถ
ในการแขงขัน และการฝกอบรมใหคาตอบแทนพิเศษแกครูที่สอนในโรงเรียนที่มีปญหาพิเศษและปรับ
เงินเดือนใหครูสามารถดํารงชีพอยูไดอยางเหมาะสมในสังคม
(๒.๓) ใหครูสอนเด็กกอนวัยเรียนหรือกอนปฐมวัยมีใบประกอบวิชาชีพ โดยมีการเพิ่มพูน
ทักษะตลอดเวลา รวมทั้งจัดหาเงินทุนชวยเหลือ
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(๒.๔) ทบทวนขั้นตอนการใหคะแนนและการสอบวัดผลของสถาบันที่ผลิตครู เพื่อให
ผูจบหลักสูตรสามารถไดรับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพไดทุกคน รัฐจะตองจัดใหผูที่จบหลักสูตร
วิชาชีพนี้มีงานทํา จัดสรรเงินทุนงบประมาณในการฝกอาชีพชางฝมือใหคนหนุมสาวที่ไมมีงานทํานานเกิน
๖ เดือน โดยใชเงินกองทุนคนวางงานที่ตั้งเอาไวในแผนงบประมาณการใชจายประจําป
(๒.๕) จัดตั้งหลักสูตรการศึกษาในระยะสั้นที่หลากหลายในวิชาชีพใหแกเยาวชนคนหนุมสาว
วางงานตองการหารายไดโดยรัฐ สภาทองถิ่น หอการคาใหการจัดฝกอบรมอาชีพ
(๒.๖) สนับสนุนดวยงบประมาณปละ ๑๐๐ ลานบาท เปนเวลา ๕ ป ในดานการศึกษา
กระจายใหทั่วประเทศเพื่อการจัดซื้อจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร ฝกอบรมการใชเทคโนโลยี ขาวสาร
ขอมูลใหม ๆ การมีอินเตอรเน็ตใช รวมทั้งการพัฒนาเครือขายใหสามารถทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
(๒.๗) ใหสภาโรงเรียนมีอํานาจในการจัดแผนการเรียนการสอน การทํารายงานประจําป
การออกระเบียบวินัยของโรงเรียน การจัดทําธรรมนูญโรงเรียนตองมีรายละเอียดในการจัดการเรียน
การสอน การบริการอาหารกลางวัน การลงทะเบียนของครู การเขาเรียน และการมาเรียนของเด็ก
(๒.๘) สงเสริมใหมีการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
(๒.๙) ปรับปรุงการเรียนรูหนังสือใหเด็กจบประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนจนถึง
มัธยมปลายมีคุณภาพทุกคน สามารถอานออกเขียนได
(๒.๑๐) ใหค วามยุ ติธรรมแก คนรุน ใหม ใ นการศึก ษา อาชีพ สิ่ งแวดลอ มและสั งคม
โดยดําเนินการชวยเหลืออยางเรงดวนเพื่อลดปญหาการวางงาน ฝกอาชีพใหคนวางงานมีงานทํา
(๒.๑๑) ปฏิรูประบบการศึกษาใหมใหมีการขยายการศึกษาภาคบังคับจาก ๑๒ ป เปน ๑๔ ป
เริ่มตั้งแตระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยมตน จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบงเปน
ระยะดังนี้ ๒-๖-๓-๓ ป รวมเปนเวลา ๑๔ ป
(๒.๑๒) รัฐจะตองจัดการศึกษาแบบใหฟรีกับการศึกษาภาคบังคับ ในสวนของคาใชจาย
คาเลาเรียน คาอุปกรณการเรียน การสอน อุปกรณเสริมทักษะ การเรียนพิเศษสําหรับเด็กที่เรียนออน
คากิจกรรมของนักเรียน อุปกรณเครื่องแตงกาย อาหารกลางวันที่จําเปน ตลอดจนจัดใหมีรถรับสงฟรี
เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมยของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันวา รัฐจะตองจัดใหการศึกษาฟรี แตในสภาพ
ความเปนจริงปจจุบันผูปกครองนักเรียนตองแบกรับคาใชจายตาง ๆ มากมาย รายไดไมพอกับรายจาย
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สภาพความยากจนของครอบครัวปญหาที่ตามมาก็คือเด็กออกโรงเรียนกลางคัน การขาดเรียนบอยครั้ง
เปนปญหาทางสังคมหลายดาน ๆ
(๒.๑๓) ปรับปรุง แกไขคาเลาเรียนในระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ใหผูเรียน
จายคาเลาเรียนใหนอยลงมากที่สุด เพื่อสงเสริมใหทุกคนไดรับการศึกษาสูงขึ้น และเปนการเปดโอกาส
ทางการศึกษา ปรับปรุงระบบภาษีคาเลาเรียน เชน คาหนวยกิต ตําราเรียน อุปกรณการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนสงเสริมงานวิจัยตาง ๆ ใหกับนักศึกษา
(๒.๑๔) สงเสริมใหนํานวัตกรรมดานตาง ๆ มาใชในทางการศึกษา ไดแก ชีววิศวกรรม
วิศวกรรมสายพันธุ การคิดคนวัสดุใหม ๆ ทางดานเทคโนโลยี ขาวสาร ขอมูล เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม
ระบบพลังงานและเทคโนโลยีการคมนาคม
(๒.๑๕) สนับสนุนเงินงบประมาณในสถานศึกษาใหมากขึ้นและใหทั่วถึงในดานการคิดคน
ดานนวัตกรรมใหม ๆ ในภาคอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหกรรม
รถยนตตามขีดพัฒนาความสามารถของสถานศึกษานั้น ๆ
(๒.๑๖) สนับสนุน ใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน ลําดับความสําคัญสูงสุดและจัด
การศึกษาใหทุกคนไดมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกันและทั่วถึง
(๒.๑๗) กําหนดแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติใ หประชาชนไดมีการเรียนรูตลอดชีวิต
เริ่มตั้งแตการศึกษาภาคบังคับจนถึงระดับอุดมศึกษาใหโอกาสกับทุกคน โดยเพิ่มการเรียนรูตามความตองการ
เรียนรูตามความถนัด ตลอดจนพัฒนาโครงขายระดับชาติเพื่อใหมั่นใจวาจะบริการดานการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
(๒.๑๘) จัดการศึกษาเรื่องการเมืองอยางแพรหลายในกลุมวัยรุนและผูใ หญ โดยใชนโยบาย
“ประชาธิปไตยศึกษา” เพื่อใหเยาวชนวัยหนุม สาวและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการเมืองมากขึ้น
ซึ่งจะนําไปสูความรูการกลั่นกรองทางความคิดการตัดสินใจ เพื่อเลือกตัวแทนของตัวเองในระดับทองถิ่น
ไปจนถึงระดับชาติ
(๒.๑๙) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อวางระเบียบการจายเงิน อุดหนุนศูนยเด็กเล็ก ลดชองวาง
ในการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน จัดเงินอุดหนุนโครงการ “หนังสือที่บาน” ใหเด็กกอนวัยเรียนมีหนังสืออาน
ที่บานและริเริ่มโครงการใหม ๆ เชน ศูนยทําการบานเพื่อแกปญหาเด็กเรียนออน
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(๒.๒๐) ดานนักเรียน ใหมีการดูแลดานความประพฤติอยางเครงครัด โดยใหครูและโรงเรียน
กําหนดกฎ ระเบียบความประพฤติของนักเรียนใหเขมงวด เชน เพิ่มโทษผูทําลายทรัพยสินของโรงเรียน
เรื่องยาเสพติด การพกพาและใชอาวุธมาในสถานศึกษา
(๒.๒๑) สงเสริมสถาบันครอบครัว ใหเปนสถาบันหลักในการดูแลรับผิดชอบ อบรมสั่งสอน
ใหเด็กรูจักรักและเคารพตอบิดา มารดาและครอบครัว การดูแลความประพฤติในหลาย ๆ ดาน เพื่อปองกัน
เด็กและเยาวชนเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุข โดยผูปกครองจะตองใหความรวมมือกับครูที่โรงเรียน
หรือแมกระทั่งเจาหนาที่รัฐ
(๒.๒๒) จัดทําโครงการ “เริ่มระบบการคืนภาษี ๒%” ของคาจางเงินเดือนแกบริษัทที่สนับสนุน
ใหลูกจางเขารับการฝกอบรม เสริมความรู ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพใหลูกจางไดรับคาจางเต็มเวลาและ
โครงการ “สังคมแหงการเรียนรู” ใหแกชุม ชนเพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของชุม ชนกับการศึกษา
หาความรู
๑๕. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) เปาหมาย เพื่อมุงพัฒนาขีดความสามารถและทักษะใหม ๆ ใหแก แรงงานไทย โดยการขยาย
โอกาสทางการศึกษา จัดฝกอบรมทักษะวิชาชีพใหกับผูเขาสูแรงงาน สรางงานเพิ่มขึ้น เพือ่ ใหรองรับกับ
อัตราการวางงานที่เพิ่มขึ้นทุกวัน สนับสนุนแรงงานไทยใหเปนอาชีพที่มั่นคง มีรายไดและสวัสดิการสังคม
โดยใชนโยบาย “ทั่วถิ่นมีงานทํา สรางอุตสาหกรรมในทองถิ่น ขจัดสิ้นขูดรีดแรงงานไทย”
(๒) วิธีดําเนินการ
(๒.๑) สนับสนุนการจางงานชั่วคราว เพื่อแกปญหาการวางงานอยางเรงดวน โดยการสนับสนุน
การบรรจุผูสําเร็จการศึกษาในระดับสูง ใหปฏิบัติงานชั่วคราวในกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ สวนในระดับ
ทองถิ่นดําเนินการโดยใหงบประมาณผานองคการบริหารสวนตําบล ใหมีการจางงานเพิ่มขึ้นเพื่อแกปญหา
แรงงานในทองถิ่น
(๒.๒) สรางงานเพื่อสรางอาชีพใหถาวร และรายไดที่เปนธรรมแกแรงงาน มีสวัสดิการมั่นคง
อันเปนการสรางหลักประกันการมีงานทําใหกับแรงงาน โดยสนับสนุนดานเทคโนโลยีการผลิต การตลาด
ใหเงินทุนกับอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร อุตสาหกรรม
ขนาดกลาง และขนาดยอมในชนบทเชื่อมโยงภาคการผลิตในเมืองกับชนบทใหทั่วถึงและครบวงจร
เปนตลาดแรงงานหลักขนาดใหญในชนบท เพื่อรองรับแรงงานในทองถิ่นซึ่งทําใหเกิดการจางงานอยาง
ตอเนื่อง
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(๒.๓) สรางระบบหลักประกันการมีงานทําใหกับผูที่ทํางานเปนลูกจาง บริษัทเอกชน
โดยออกพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน การจางงาน การเลิกจางในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ใหลูกจาง
มีความมั่นคงในอาชีพและมีสวัสดิการอยางเปนธรรมนายจางจะตองจายคาชดเชยในอัตราสูงสุด ถาลูกจาง
ถูกออกจากงานอยางไมเปนธรรม
(๒.๔) สรางมาตรการดานความปลอดภัยในชีวิตแกผูใชแ รงงาน และพนักงานทุกคน
ในสถานประกอบการอยางเต็มที่ โดยรัฐจะตองดําเนินการอยางเด็ดขาดกับผูประกอบการที่ฝาฝนใชแรงงาน
ผิดประเภทมีความเสี่ยงสูงและอันตราย ตลอดจนการควบคุม การสรางโรงงาน และสถานประกอบการ
ใหไดมาตรฐานเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทํางาน
(๒.๕) สนับสนุนใหมีสภาลูกจาง สหพันธลูกจาง สมาพันธแรงงาน โดยออกเปนกฎหมาย
คุมครองสิทธิการเปนลูกจาง นายจาง เพื่อใหลูกจางมีอํานาจตอรองขั้นพื้นฐานในสวัสดิการของตนเอง
และกรณีไมไดรับความเปน ธรรมจากนายจาง และใหเงินงบประมาณสนับสนุน ในกิจกรรมตาง ๆ
กับสมาพันธแรงงานที่มุงเนนสรางสรรคสังคมและความสงบ เรียบรอย
(๒.๖) สนับสนุนใหมีการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางนายจางและลูกจาง เพื่อปองกัน
กรณีมีขอพิพาท โดยรัฐบาลจะตองเปนตัวกลางในการแกปญหาและเปนสื่อกลางที่ดี
(๒.๗) สงเสริมและคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ โดยมีมาตรการดานกฎหมาย
ใหชัดเจนกับการชวยเหลือแรงงาน ใชนโยบายดานการตางประเทศ และการทูตใหเปนผลสําเร็จกับประเทศ
ที่มีแรงงานไทยไปทํางาน ออกกฎหมายเพิ่มโทษเอาผิดกับผูกระทําความผิด เพิ่มมาตรการใหเขมงวด
กับผูเดินทางเขาออกระหวางประเทศ
(๒.๘) สงเสริมและการยกระดับฝมือแรงงานไทยสูมาตรฐานสากล โดยการสนับสนุนภาครัฐ
ภาคเอกชนและองคกรเอกชนอื่น ๆ ในการพัฒนาฝมือแรงงานใหไดมาตรฐานตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและใชมาตรการดานภาษีเปนเครื่องจูงใจใหนายจางมีสวนรวม
๑๖. นโยบายดานการคมนาคมขนสง
(๑) เปาหมาย เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมใหกวางไกลและทั่วถึงสูความเปนหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ขยายโครงการคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ใหการสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเปนธรรมกระจายสูทุกภูมิภาค
(๒) วิธีดําเนินการ
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(๒.๑) ขยายโครงการคมนาคมขนสงทางบกใหทั่วถึงและครอบคลุม โดยในเบื้องตน
จะตองขยายทางหลวงหลักเปน ๔ ชองทาง เพื่อเชื่อมการคมนาคมระหวางจังหวัดใหแลวเสร็จภายใน
๑๐ ป และภายใน ๑๕ ป ใหมีการสรางถนนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานที่มีพื้นที่ติดตอกัน เชน
ที่อําเภอแมสาย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแกว ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน ชายแดน
จังหวัดตราด จังหวัดสตูล สงขลา และจังหวัดนราธิวาส โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐ และ
จากตางประเทศที่มีภาคีทางการคารวมกันเพื่อการขนสงทางการคาและพาณิชยใหมากขึ้น
(๒.๒) ดานการขนสงทางบก เรงรัดพัฒนาทางหลวงพิเศษระหวางเมืองใหมีมาตรฐานเปน
เสนทางใหมที่หลีกเลี่ยงชุมชน มีการควบคุมสัญญาณจราจรใหมีมาตรฐาน และมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
(๒.๓) ปรับปรุงและพัฒนาการโครงสรางการรถไฟแหงประเทศไทย เพื่อกอสรางทางรถไฟ
สายใหมใหครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดที่ยังไมมีการรถไฟไปถึง โดยกําหนดไวในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ
แหงชาติใหดําเนินกอสรางโดยกรมทางหลวง เปดเสรีใหเอกชนรายอื่นประกอบกิจการขนสงสินคาทางรถไฟ
ตั้งองคกรใหมขึ้นเพื่อการบริหารจัดการทรัพยสินของการรถไฟใหรัฐและประชาชนไดประโยชนสูงสุด
(๒.๔) ดานการขนสงทางน้ําจะพัฒนาสงเสริมใหกองทัพเรือเปนกองเรือพาณิชย ดวยการเพิ่ม
ขนาดเรือในกองทัพเพื่อการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ สงเสริมการลงทุนดานการขนสงทางน้าํ และ
ชายฝงทะเล
(๒.๕) ดานการขนสง ทางอากาศ ส งเสริ ม ให มีก ารสร างสนามบิ น แหงใหม เพิ่ ม ขึ้ น
เพื่อการคมนาคม การทองเที่ยว การพาณิชยและการคา โดยรัฐเปนผูลงทุนรวมกับเอกชน
(๒.๖) ใชนโยบายนานฟาเสรีทางการคาอยางเปนรูปธรรมและครอบคลุมทัง้ ธุรกิจการบิน
ในประเทศและระหวางประเทศใหประเทศไดประโยชนสูงสุดและเพื่อสงเสริมการคาระหวางประเทศ
ใหมากขึ้น
๑๗. นโยบายดานสิทธิมนุษยชน
(๑) เปาหมาย เพื่อยึดมั่นในเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ ที่บัญญัติสาระพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย การเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในฐานะปจเจกชนและชุมชนทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานในชีวิต
รางกาย และทรัพยสิน สิทธิในการประกอบอาชีพที่พึงปรารถนา สิทธิการดํารงชีวิตอยูทั่วไปอยางเปนธรรม
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สิทธิการรวมกลุม เพื่อมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร และชีวิตความเปนอยูของตน การจัดตั้ง
องคกรอิสระใหม เพื่อพิทักษและคุมครองสิทธิของประชาชนมิใหถูกละเมิดภายใตสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะเรงสงเสริมการสรางวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน พรอมดวยขจัดอุปสรรคตาง ๆ
เพื่อปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชน
(๒) วิธีดาํ เนินการ
(๒.๑) สงเสริม รณรงค ปลูกฝง ความเคารพในคุณคาและศักดิ์ศ รีความเปน มนุษย
โดยปรับปรุงกลไกภาครัฐ สนับสนุนกิจการขององคกรเอกชน เพื่อรวมกันสรางสรรคสังคมใหมีความเสมอภาค
และสันติ โดยปลูกฝงวางรากฐานการหลอหลอมใหทุกคนตระหนักเขาใจทัศนคติ และพฤติกรรมที่เคารพ
ในคุณคาของความเปนมนุษยของคนอื่นดวยการจัดการศึกษา วิจัยและการรณรงคทุกระดับในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
(๒.๒) สงเสริมใหมีปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของทุกคน
อยางเสมอภาคภายใตกฎหมายที่เปน ธรรม กระบวนการยุติธรรมเปน กลไกหลักในการพิทักษและ
คุมครองสิทธิของทุกคนทั้งตัวบทกฎหมาย ผูปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการตองมีความเปนธรรม ตั้งอยู
บนพื้นฐานของการเคารพคุณคาของความเปนมนุษย และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใหสอดคลองกับ
สภาพที่เปนจริง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
(๒.๓) ปรับปรุงกระบวนการออกกฎหมาย การตรากฎหมาย และวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนและขจัดการเลือกปฏิบัติกับคนในสังคม ในทางปฏิบัติดานกฎหมายใหอยู
บนฐานแนวคิดที่ไมละเมิดสิทธิมนุษยชนในเบื้องตน
(๒.๔) สงเสริมการทํางานองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ใหดําเนินการคุมครองสิทธิมนุษยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกรอิสระตองไดรับการยอมรับจากสังคม
อยางกวางขวางและมีความเปนกลาง ไมเอนเอียงฝกใฝกับฝายใดเปนเด็ดขาด
(๒.๕) สนับสนุนองคกรภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการปกปองสิทธิมนุษยชนของ
คนทุกกลุมทุกอาชีพ
(๒.๖) สงเสริมและสนับสนุนใหความสําคัญกับกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางกลุมตาง ๆ ในสังคมดวยความเอื้ออาทรและทัศนคติที่ดีตอกัน เพื่อสงเสริมสิทธิมนุษยชน ปกปอง
หรือลดขอขัดแยงในสังคมและนําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติ
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(๒.๗) การสงเสริมใหความรูกับประชาชนระดับรากหญาที่ไดรับการศึกษานอย อยูหางไกล
ความเจริญ ใหมีความเขาใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อการปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเอง มิใหถูกบุคคลอื่น
ละเมิด
๑๘. นโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง
(๑) เปาหมาย เพื่อพัฒนาใหกองทัพไทยทั้งสามเหลาทัพมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงในการรบ
สนับสนุนเงินงบประมาณสงเสริมการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ และอุปกรณรบใหมากขึ้น ใหมีอาวุธ
ที่ทันสมัยกาวหนาทัดเทียมกับอารยประเทศ และสําคัญยิ่งคือเพื่อความปลอดภัยในการรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศและเพื่อปกปองรักษาดินแดนประเทศไทย
(๒) วิธีดําเนินการ
(๒.๑) จัดสรรเงินงบประมาณใหเพียงพอในแตละกองทัพเพื่อจัดซื้ออาวุธเครื่องบินที่ทันสมัย
ในการรบ
(๒.๒) พัฒนา สงเสริมกองทัพใหมีสวนในการพัฒนาประเทศ เชน ดานการศึกษาในกองทัพ
มีสวนรวมในการใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชนในทองถิ่นทุรกันดาร หรือในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ที่มีปญหา
(๒.๓) จัดการกับปญหาความรุน แรงที่เกิดขึ้น ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยสราง
ความสัมพันธใหใกลชิดระหวางขาราชการกับประชาชนในพื้นที่ สรางจิตสํานึกในความเปนชาติ ศาสนา
ไมใชเรื่องแบงแยกความเปนชาติเดียวกัน สรางความเปนปกแผนของคนในชาติ เชน ใหความเทาเทียม
สิทธิตาง ๆ ในความเปนคนใหเทาเทียมกันโดยหนวยงานรัฐ เชน ครู ทหาร ตํารวจ ขาราชการทองถิน่
องคกรปกครองทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตองประสานรวมมือกันในการแกปญหา
ไมใชแตหนวยงานรัฐ หากแตใหประชาชนเปนคนสอดสองดูแลเปนหูเปนตาแทนรัฐ
(๒.๔) สงเสริมใหกองทัพเขารวมโครงการการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ เชน การคมนาคม
การขนสง การพาณิชย การเดินเรือใหมากขึ้นเพื่อเสริมสรางรายไดใหกับกองทัพ โดยการจัดแบงงาน
ของเหลาทัพใหสอดคลองกับหนวยงานที่เขารวม
(๒.๕) ใหกองทัพมีสวนรวมในการอนุรักษพันธุสัตวปา ปาไม และธรรมชาติตาง ๆ
โดยทําในรูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม โดยกองทัพเปน ผูนํารองสนับสนุนรวมกับหนวยทหาร
กองประจําการและหนวยทหารพลสํารอง
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(๒.๖) ปรับปรุงสวัสดิการใหกับครอบครัวทหาร ปรับปรุงการจายบําเหน็จบํานาญใหมีขั้นตอน
นอยลง สรางขวัญและกําลังใจใหกับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหนาที่ และปรับเงินเดือน
ขาราชการชั้นผูนอยใหสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
(๒.๗) ปรับปรุงพัฒนาหนวยขาวกรองใหมีประสิทธิภาพสูง สื่อสารอันรวดเร็วเพื่อใหทัน
ตอสถานการณและเหตุการณกอการรายขามชาติ หนวยขาวที่เกี่ยวกับความมั่นคงทีอ่ าจจะเปนการนําไปสู
ความเลวรายตอสถานการณใหงดการเปนขาวหามเผยแพรใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๙. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) เปาหมาย เพื่อมุงสรางพันธมิตร พิทักษผลประโยชนและเพิ่มบทบาทของประเทศไทย
ในดานประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนใหโดดเดนชัดเจนบนเวทีโลก รวมทั้งการสงเสริมธุรกิจระหวาง
ประเทศดวยนโยบายการทูตนําการคา
(๒) วิธีดําเนินการ
(๒.๑) เสริมสรางความมั่นใจตอมาตรการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจแกน านาประเทศ
และเผยแพรศักยภาพของประเทศไทยในดานการลงทุน การคา การทองเที่ยวและการบริการตาง ๆ
ซึ่งจะทําใหประเทศมีรายไดมากขึ้นและเปนประเทศหนึ่งในประเทศทั่วโลกที่จับตามองวาเปนประเทศ
ที่นาลงทุน
(๒.๒) สงเสริมความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก โดยใช
ความสัมพันธดานการทูตและประวัติศาสตรการสัมพันธไมตรีทางการทูต
(๒.๓) ขยายความรวมมือและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศในกลุมอาเซียนใหแนนแฟน
ยิ่งขึ้นในทุกดานทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมควบคูกับการสนับสนุนรวมมือในเรื่อง
เขตการคาเสรีอาเซียนใหประสบผลสําเร็จ และใหมีการสงเสริมการสงออกผลผลิตดานการเกษตรใหมาก
ที่สุด
(๒.๔) พัฒนาความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศคูคาที่สําคัญ ภายใต
ระบบการคาเสรีใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรมและกํากับดูแลไมใหธุรกิจ หรือสินคาไทยถูกเอาเปรียบ
ดําเนินการลดความขัดแยงและขอพิพาทระหวางประเทศที่เกิดจากปญหาทางการคา การลงทุน การถายทอด
เทคโนโลยี
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(๒.๕) ออกกฎหมายใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญา และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกิดจาก
การประดิษฐคิดคนของคนไทย
(๒.๖) เนนบทบาทประเทศไทยใหโดดเดนดานการพัฒนาเชิงอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ตามทฤษฎีใหมใหเปนไปอยางสมดุลและยั่งยืน โดยการเผยแพรและเสริมสรางบทบาท
ประเทศไทยในเวทีโลกดวยการเปนผูนาํ
(๒.๗) ดําเนินการใหความคุม ครอง สงเสริม สิทธิประโยชนและอํานวยความสะดวก
ใหกับคนไทย แรงงานไทย และธุรกิจภาคเอกชนของไทยในตางประเทศ ใหไดรับความเปนธรรมและ
อบอุนใจเสมือนอยูในประเทศไทย
(๒.๘) สนั บ สนุ น ให ป ระเทศไทยมี บ ทบาทด า นการคุ ม ครอง การส ง เสริ ม ค า นิ ย ม
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น ในเวทีโลก เพื่อพิทักษสิทธิของมนุษยชาติใหเปน ไปดวย
ความเสมอภาคตามระบอบประชาธิปไตย
(๒.๙) ประสานความรวมมืออยางจริงจังในการผนึกกําลังกับประเทศเพื่อนบานและมิตร
ประเทศใหครอบคลุม ทุกปญหาเพื่อปองกันและขจัดปญหาองคกรกอการรายขามชาติที่บอ นทําลาย
ความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งเรื่องปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การคามนุษย
การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกกฎหมายใหหมดสิ้นโดยเร็ว
(๒.๑๐) เรงปฏิรูปการบริหารราชการในตางประเทศใหมีประสิทธิภาพในการชวยเหลือ
คนไทย แรงงานไทย และธุรกิจไทย โดยการลดหนวยงานที่ปฏิบัติงานซ้ําซอน ดําเนินการในรูปแบบ
ทีมไทยแลนดที่มีความเปนเอกภาพเพื่อการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางเดียวกัน
(๒.๑๑) เพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกดวยการแสวงหาความรวมมือกับประเทศ
ในยุโรปหรือเอเชียหรือกลุมประเทศใหม ๆ ใหมากขึ้น เพื่อเปนดานแนวหนาใหกับนักธุรกิจไทยในการติดตอ
คาขาย และการรวมมือรักษาสันติภาพภายใตกรอบขององคกรสหประชาชาติเพื่อความสงบสุขและอยูรวมกัน
อยางสันติของประชาคมโลก
อุดมการณของพรรคสังคมไท
(๑) สรางประชาธิปไตยใหเปนของประชาชนคนสวนใหญ สรางพรรคใหเปนพรรคของมวลชน
ชนชั้นที่มีรายไดต่ํา กรรมกร กรรมาชีพหาเชากินค่ําใหมีความตื่นตัว มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
พรรคการเมืองในแนวนโยบายมหาชน และจัดตั้งองคกรพัฒนาเพื่อประชาธิปไตย และยกระดับแนวความคิด
ทางการเมืองใหกับประชาชนที่มีความสนใจ
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(๒) ปฏิทินตามหลักการที่สําคัญที่สุดของอุดมการณสังคมนิยมคือ ใหทุกคนมีจิตสํานึก สราง
ความชอบธรรมในระบบเศรษฐกิจและในสังคมใหเกิดขึ้น ลดชองวางของชนชั้นที่หางกันในแงของรายได
ฐานะความเปนอยูในสังคมไทย ลดความเห็นแกตัว การเอารัดเอาเปรียบตอกันลง เพื่อพี่นองรวมชาติ
รวมโลกทุกคนไมวาจะผิวขาว ผิวดํา เพศใด ๆ ศาสนาใด ๆ คนปกติหรือคนพิการ ชนเผาใด ๆ จะตางกัน
ดวยอุดมการณหรือความเชื่อใด ๆ ก็ลวนแตเปนสมาชิกทางสังคมที่ตองมีความเสมอภาคกัน จะตองไดรับ
ความเปนธรรม มีสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ในสังคมมนุษยอยางเทาเทียมกัน สิทธิมนุษยชนจะตองไดรับ
การปฏิบัติอยางเครงครัดและเปนจริง
(๓) พัฒนาครอบครัวไทย ยกระดับชีวิตความเปนอยูใหอยูดีกิน ดี มีความรัก ความอบอุน
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและครอบครัวใหดียิ่งขึ้น ประชาชนจะตองมีความรัก ความเอื้ออารีตอกัน
ประชาชนคือ ทรัพยากรที่มีคายิ่งกวาสิ่งใด พัฒนาเชิดชูประเพณีตาง ๆ ตลอดจนวัฒนธรรมทีด่ งี าม ขจัด
วัฒนธรรมที่เลวทรามออกไป พัฒนาการเกษตรใหเปน แหลงธัญญาหารที่ยิ่งใหญของโลกแหงหนึ่ง
รักษาเอกลักษณของไทย รักษาความเปนไทย มีความเปนชาตินิยมบนความพอดี
(๔) สรางเศรษฐกิจแบบพอเพียงและแบบพึ่งพาตัวเองสําหรับประชาชนหรือชุมชน การพึ่งพา
ตัวเอง หมายความวา ชุมชนจะใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกัน ซึง่ เปนเจาของ
รวมกัน เพื่อสวัสดิการของตัวเองและเพื่อการพัฒนาของเขาเอง จะตองไมมีความคิดวารัฐบาลหรือหนวยงาน
ในทองถิ่นจะมาชวยทํานั่นทํานี่ใหกอนที่ตัวเองจะไดทําอะไรใหกาวหนา จะไดรับความชวยเหลือจาก
ภายนอกในรูปแบบของการแนะนําความชํานาญและเงินกูยืมมาทําทุน ซึ่งจําเปนจะตองตระหนักใหดีดวย
วาสิ่งเหลานี้จะตองชดใชคืนใหกับรัฐไมทางตรงก็ทางออม
(๕) สรางวัฒ นธรรมใหมทางการเมื อง โดยมุงเน น ใหนักการเมือ งมีจริยธรรม ศีลธรรม
เปนที่นาเชื่อถือของสังคม สรางจิตสํานึกในหมูนักการเมืองใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่สูงขึ้น ผูนําที่ขาด
จิตสํานึก และรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติไรจริยธรรมทางการเมือง จะตองไดรับการลงโทษ
จากประชาชนและสังคมเปนบทเรียนตอไป
(๖) กระจายอํานาจทางการเมือง ขจัดสิ้นการผูกขาดทางการเมืองของคนบางกลุมที่ใชอํานาจ
ทางการเมือง แสวงหาผลประโยชนเพื่อตัวเองและพวกพอง
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ขอบังคับพรรคสังคมไท
พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอบังคับพรรคสังคมไท พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคสังคมไทเมื่อวันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๔๙ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑ
ในการบริหารพรรคและการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคสังคมไท พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับพรรคนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงเปนตนไป
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ใ หเรียกวา “พรรคสังคมไท” ใชอักษรยอวา (สท.)
เรียกเปนภาษาอังกฤษวา “SOCIAL THAI PARTY” ใชอักษรยอวา (STP.) ใชเครื่องหมายเปนภาพ
วงกลมสองวงประกอบเปนพื้นที่สีขาว เสนวงกลมเปนเสนสีน้ําเงิน มีเสนรอบวงกลมดานนอกเปนสีแดง
วงกลมนอกภายในบรรจุอักษรสีน้ําเงินชื่อพรรคเปนภาษาไทยวา “พรรคสังคมไท” อยูดานบน และมีชอื่
เปนอักษรสีน้ําเงินภาษาอังกฤษวา “SOCIAL THAI PARTY” อยูดานลาง โดยมีดาวสีน้ําเงินคั่นกลาง
ขางละหนึ่งดวง วงกลมในประกอบดวย ภาพพานรัฐธรรมนูญสีทองอยูตรงกลางของวงกลม มีรวงขาว
สีทองรองรับอยูดานลาง ดังปรากฏภาพลักษณะและคําอธิบายตามขอ ๔ และขอ ๕ แหงขอบังคับนี้
ขอ ๔ ภาพเครื่องหมายพรรคสังคมไทใช ดังนี้
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ขอ ๕ อธิบายภาพเครื่องหมายพรรคสังคมไท เครื่องหมายของพรรค ประกอบดวย
๕.๑ ภาพเครื่องหมายของพรรคสังคมไทเปนภาพวงกลมสองวงประกอบเปนพื้น ที่
สีขาวเสนวงกลมเปนเสนสีน้ําเงินและมีเสนรอบวงกลมดานนอกเปนเสนสีแดง ความหมายของพรรค
เปนพรรคที่จะดําเนินนโยบายโดยยึดผลประโยชนของชาติเปนหลักและยึดถือจารีต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมแบบไทย ใหรูจักวิถชี ีวิตความเปนอยูอยางพอเพียงควบคูกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
มีการกระจายรายไดใหถึงระดับรากหญา
๕.๒ วงกลมนอก ประกอบดวย อักษรภาษาไทยสีน้ําเงินวา “พรรคสังคมไท” อยูดานบน
โดยมีอักษรภาษาอังกฤษสีน้ําเงินวา “SOCIAL THAI PARTY” อยูดานลาง และมีดาวสีนา้ํ เงินสองดวง
คั่นกลางขางละหนึ่งดวง
๕.๓ วงกลมใน ประกอบดวย พานรัฐธรรมนูญสีทองอยูตรงกลางของวงกลม มีรวงขาว
สีทองรองรับอยูดานลาง
๕.๔ พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง อุดมการณของพรรคจะดําเนินนโยบาย โดยยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยท รงเปนพระประมุข
ของชาติ
๕.๕ รวงขาวสีทอง หมายถึง ประชาชนสวนใหญของประเทศมีอาชีพเปนเกษตรกร
และประเทศไทยเปนแหลงผลิตขาวสําคัญอันดับหนึ่งของโลก โดยมีขาวเปนสินคาหลักสงไปขายทั่วโลก
รวงขาวสีทองยังหมายความถึง ความอุดมสมบูรณ ความเจริญกาวหนา ดานการเกษตรของประเทศ
จะตองไดรับการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยไมกระทบตอวิถีชีวิตดั้งเดิมของเกษตรกรและยกระดับรายได
ฐานะความเปนอยูใหดีขึ้น
ขอ ๖ ตรายางเครื่องหมายสําหรับประทับรับรองเอกสารของพรรคสังคมไทใชเปนภาพเครื่องหมาย
เชนเดียวกับขอ ๔ แตยอขนาดใหเล็กลงและมีสีเดียวดังภาพ
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ขอ ๗ ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคสังคมไท ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๐๔/๑๗๘ หมูท ี่ ๕ ถนนรมเกลา
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐
การโยกยายที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
โดยมติเห็นชอบไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘ สาขาพรรคสังคมไทที่ไดรับอนุมัติใ หจัดตั้งประจําเขตเลือกตั้งใด ๆ ใหเรียกชื่อวา
“พรรคสังคมไท สาขา..................” โดยมีชื่อ ตําบล อําเภอ และจังหวัดกํากับไวดวย
หมวดที่ ๒
สมาชิกภาพ
ขอ ๙ สมาชิกพรรคสังคมไทมี ๓ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๒) สมาชิกสามัญ
(๓) สมาชิกสมทบ
ขอ ๑๐ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่มีอุปการคุณตอพรรค หรือผูท รงคุณวุฒพิ เิ ศษ หรือ
ผูเชี่ยวชาญที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกพรรค โดยบุคคลดังกลาวตอบรับการเชิญ
เปนหนังสือ สวนการจายคาบํารุงพรรคจะจายหรือไมก็ได แลวแตความประสงคของบุคคลดังกลาว ใหสิทธิ
การเปนสมาชิกพรรคเชนเดียวกับสมาชิกประเภทสามัญ
ขอ ๑๑ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับ และคณะกรรมการบริหารพรรค
มีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได มีสิทธิไดรับเลือกตั้งใหเปนกรรมการบริหารพรรคตามตําแหนงตาง ๆ ของ
พรรค
สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไร และจะเก็บเมื่อใดนั้น
ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค และผูที่เปนสมาชิกสามัญกอตั้งพรรคอยูกอนวันใช
ขอบังคับพรรคนี้ ใหถือวาเปนสมาชิกสามัญโดยไมตองสมัครใหม
ขอ ๑๒ สมาชิกสมทบ ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตอพรรค สํานักงานใหญและคณะกรรมการ
บริหารพรรคไดอนุมัติใหเปนสมาชิกสมทบไดโดยไมตองเสียคาบํารุง แตไมมีสิทธิไดรับเลือกตั้งใหเปน
กรรมการบริหารพรรค สมาชิกสมทบที่ไดรับเชิญจากพรรคสามารถเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปได
หรือประชุมใหญวิสามัญอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเชิญเขารวมประชุม โดยจัดทําทะเบียน
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สมาชิกไวที่สํานักงานใหญเพื่อใหนายทะเบียนตรวจสอบหรือสงนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อเรียกตรวจสอบ
หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๓ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมเปนคนที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือบุคคล
ลมละลาย
(๕) ไมถูกคุมขังโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๗) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนและไมสมประกอบ
(๘) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) มีความเขาใจในนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและ
จะปฏิบัติตามขอบังคับพรรคทุกประการ
(๑๐) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๑๔ การสมัครเปนสมาชิกพรรค ใหผูสมัครยื่นกรอกใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค
ตอนายทะเบียนพรรคหรือเจาหนาที่ของพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึง่ ทีไ่ ดรบั มอบหมาย
แตงตั้งจากหัวหนาพรรค หรือประธานสาขาพรรค แลวใหเลขาธิการพรรคพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหรับเปนสมาชิกได สมาชิกผูนั้นหรือสมาชิก
ประเภทอื่น ๆ ตามขอบังคับพรรคขอ ๙ (๑) (๒) (๓) มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปน
หลักฐาน และมีสิทธิตาง ๆ ในการเขารวมประชุมสามัญประจําปตามคําเชิญของมติคณะกรรมการ
บริหารพรรค
ขอ ๑๕ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกสามัญตองทําเปนหนังสือ มีสมาชิกสามัญรับรองไมนอยกวา
สามคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค แลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคาน
ไวเปนความลับ
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เมื่อมีคําคัดคานดังกลาว การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อรับหรือ
ไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๖ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงไปใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกตามขอบังคับพรรคขอ ๑๓
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๑๐๓ (๕)
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบเลิกพรรค
(๖) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๑๘ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๗ (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาพผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให
ลงคะแนนลับเทานั้น แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้น สุดลงนับแตวัน ที่ศ าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๙ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคใหปฏิบัติ ดังนี้
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(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกสมทบ ยื่นหนังสือเปนหลักฐานตอเลขาธิการพรรคและมีผล
เมื่อหัวหนาพรรคลงนามรับใบลาออก
(๒) สมาชิกสามัญ ยื่นใบลาออกเปนหลักฐานตอสํานักงานใหญของพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรค
หรือเลขาธิการพรรค และหรือกรรมการบริหารที่ไดรับมอบหมายจากพรรคลงนามในใบลาออก
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๐ สมาชิกพรรคมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) มีสทิ ธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตัง้
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงานหรือกรรมการสาขาหรืออนุกรรมการ
ในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนกรณีไป
(๕) สมาชิกที่จะไดรับสิทธิดังกลาวยอมมีคุณสมบัติเหลานี้ คือ
(ก) สามารถอธิบายอุดมคติ นโยบาย และขอบังคับของพรรคใหประชาชนเขาใจและ
ยินดีเขารวมเปนสมาชิกพรรคเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
(ข) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญ หาขั ด แย ง หรื อ บกพร อ งจนได รั บ การตํ า หนิ จ ากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือจากสมาชิกพรรคทั่วไป
(ค) เปน ผูที่ เสี ยสละและพากเพี ยรในการปฏิบั ติต ามอุด มคติข องพรรคจนปรากฏผล
ตามความมุงหมายของพรรค
(ง) มีคุณสมบัติอื่น ๆ เชน ทางดานวิช าการหรือประสบการณที่เปน ผลสําเร็จและมี
ความพรอมตอการปฏิบัติงาน
(๖) ถาสมาชิกพรรคในสัดสวน ดังตอไปนี้
(ก) สมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด
(ข) กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
หรือ
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(ค) สมาชิกสามัญทั่วไปของพรรคจํานวนไมนอยกวาหาสิบหาคน เห็นวามติหรือขอบังคับพรรค
ในเรื่องใดจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัด
หรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้น
เปนอันยกเลิกไป
ขอ ๒๑ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรั บผิดชอบต อเสถี ยรภาพของพรรค และใหความรว มมือ ในกิจ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ
(๓) ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับของพรรคโดยเครงครัด
(๔) ตองชําระคาบํารุงตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๒ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกพรรคใหมสี มรรถภาพตอการดํารงชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว
(๒) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจัง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาททางการเมือง
และเขาสูการบริหารประเทศ เพื่อความเจริญ และสันติสุขของปวงชนชาวไทย
(๓) พรรคจะชวยสนับสนุน สงเสริมเพื่อเพิ่มคุณภาพแหงชีวิตใหแกสมาชิกพรรค ดวยการให
ความรูในวิชาชีพตาง ๆ ตามความเหมาะสมและตามฐานานุรูป
(๔) พรรคมีหนาที่รับเรื่องราวรองทุกข และใหความชวยเหลือแกสมาชิกพรรคที่ไมไดรับ
ความเปนธรรมตามกรอบแหงกฎหมาย และขอบังคับพรรค
(๕) พรรคจะสงเสริมและใหการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคคลใหดียิ่งขึ้น
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หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๓ เพื่อเปนการเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทัว่ ไป
อันจะสงผลใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นตอปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดมีการกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาชีพ
เพื่อฝกอบรมใหแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระตุนเตือน
ใหสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมืองใหมากขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปของชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
สิทธิการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมกันของสมาชิก ในแตละสาขาวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคโดยสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยผานสื่อมวลชน
อยางนอยปละสามครั้ง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือบรรยาย
ทางการเมือง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๔ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกัน สรางพรรคสังคมไทใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยโดยทั่วหนากัน จึงกําหนดวินัยที่เปนขอปฏิบัติอันควร
และไมควรไวตอไปนี้
(๑) สมาชิก พรรคทุ กระดับ ตองยึด มั่น ในอุ ดมการณข องพรรค และไมฝา ฝน ตอระเบีย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัด
ตอกฎหมายของรัฐ
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(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและ
สังคมทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น แมจะ
ไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่มีมติไว
ขอ ๒๕ เพื่อเปนการสรางเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(๒) มีการประพฤติและดํารงชีพดวยคุณธรรม และอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในเอกสาร นโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเชิญชวนบุคคลอื่นเขาเปน
สมาชิกพรรค
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงใจ
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีในหมูสมาชิกพรรค
(๗) ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของบานเมือง
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคและที่ปรึกษาพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๖ ใหมีกรรมการคณะหนึ่ง เปน คณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปน องคกรหลักใน
การบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ ในที่ประชุมใหญ
จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน แตไมเกินสี่สิบหาคน ประกอบดวย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๒๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุม ใหญพรรค
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) อันดับแรกใหเลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อบุคคลผูจะมาดํารงตําแหนง
หัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญพรรคตองมีผูรับรองไมนอยกวาหาคนในที่ประชุม
(๒) ใหที่ประชุมใหญพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๖
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรค จํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาลงมติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปนกรรมการ
บริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่ที่ประชุมใหญกําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน
ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสองปหรือจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม หรือตามขอบังคับพรรค แลวแตกรณีใ ดกรณีหนึ่งเกิดขึ้น กอน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมตองเลือกตั้งภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดเดิมหมดวาระ
ขอ ๒๙ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ถูกคุมขังหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือเปนผูตองหาคดีอาญา
(๕) จงใจหรือเจตนาละเลยการแสดงรายการบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
(๖) ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคสามครั้งติดตอกัน โดยไมมีสาเหตุ
(๗) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ขององคประชุมใหออก
(๘) เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมตามขอ ๒๘
(๙) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๑๐) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารวางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรค ตาม (๑) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุตําแหนง
หัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนง หัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๙) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน
และใหมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ภายในเกาสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ภายในเกาสิบวัน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุม
ใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสวน
ของพรรคและของผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยจัดสรร
เปนจํานวนรวมซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุม ไมใ หผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับพรรคการเมือง
(๗) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค คณะ
ผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ใหมีอํานาจสั่งการในกรณีใด ๆ ที่จําเปนเรงดวนเพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๑๐) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๑) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๒) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๓) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจกรรมตาง ๆ และคณะทํางานเฉพาะกิจ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๔) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่ประจําสํานักงานใหญพรรคหรือลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
(๑๕) แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรคหรือตําแหนงอื่น ๆ ตามสมควร
(๑๖) กําหนดอํานาจหนาที่กรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๗) มีอํานาจหนาที่อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรค
ขอ ๓๑ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรค
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนการดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปน ผูเรี ยกประชุมใหญ ของพรรคตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ หาร
พรรคและเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคและเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมและมีอํานาจชี้ขาดในการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศนโยบายของพรรค ขอบังคับพรรค กฎ ระเบียบ มติของพรรค
และมติการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค ผูอํานวยการพรรค สํานักงานใหญ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
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(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบแทนหัวหนาพรรคในระหวางที่หัวหนาพรรค
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได แตตองไดรับหมอบหมายคําสั่งจากหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มีมติใหปฏิบัติหนาที่แทน
(๓) เลขาธิการพรรค
(ก) เปน ผู ตรวจสอบและกํ ากับ ดูแ ลกิจการทั้ง ปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและเปน ผูรับผิ ดชอบงานโดยตรงจากหัวหน าพรรคหรือรองหัว หนาพรรค
ในกิจการที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบแทนเลขาธิการพรรคหรือตามที่เลขาธิการพรรค
มอบหมายใหหรือคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบ
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ในการควบคุม รายรับ-รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน และ
งบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายให
(๗) กรรมการอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัว หนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๓๒ ใหมีประธานที่ปรึกษาพรรคและคณะที่ปรึกษาพรรคขึ้นมาคณะหนึ่ง มีจํานวนตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคจะเห็นสมควร คณะที่ปรึกษาพรรคนี้ ประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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ของพรรค ผูอาวุโสของพรรค ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณในสาขาวิชาตาง ๆ และ
ผูมีอุปการคุณสนับสนุนทางดานกิจกรรมแกพรรค
ขอ ๓๓ คณะที่ปรึกษาพรรคมีอายุอยูในตําแหนงตามวาระเชนเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๔ คณะที่ปรึกษาพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) คณะที่ปรึกษาพรรคจะไดรับเชิญใหเขารวมประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารพรรค
แตไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตจะไดรับการรองขอจากที่ประชุม
(๒) คณะที่ปรึกษาพรรคเสนอแนวความคิดเห็นตอหัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค
ไดทุกโอกาส
(๓) การเสนอความคิดเห็นหรือการใหคําปรึกษาใด ๆ เปนการกระทําเพื่ออุดมการณและให
บรรลุนโยบายแหงพรรค
(๔) คณะที่ปรึกษาพรรคจะจัดใหมีการประชุมหารือภายในพรรคยอมกระทําไดภายใตการสนับสนุน
จากพรรค โดยหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคจะตองไดรับทราบดวย
หมวด ๘
องคกรปฏิบัติงานของพรรค
สวนที่ ๑
คณะผูบริหารพรรค
ขอ ๓๕ คณะผูบริหารพรรค
(๑) ใหคณะผูบริหารพรรคเปนองคกรหลักในการดําเนินกิจกรรมของพรรค เพื่อใหเปนไป
ตามขอกําหนดและตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) หัวหนาพรรคแตงตั้งคณะผูบริหารพรรคจากกรรมการบริหารพรรค โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย
(ก) หัวหนาพรรค
(ข) รองหัวหนาพรรค
(ค) เลขาธิการพรรค
(ง) รองเลขาธิการพรรค
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(จ) กรรมการอื่น ๆ
ทั้งนี้ หัวหนาพรรคอาจเปลี่ยนแปลงถอดถอนตัวบุคคล หรือแตงตั้งผูบริหารพรรคตําแหนงตาง ๆ
ไดตามสมควรหรือแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) คณะผูบริหารพรรคมีวาระอยูใ นตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๖ คณะผูบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนองคกรหลักในการทํางานประจําในนามของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยความเห็นชอบ
จากหัวหนาพรรค หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลใหกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคใหดําเนินการไปอยางตอเนื่อง ทั้งงานประจํา
และปฏิบัติตามมติตาง ๆ ของพรรค
(๓) เสนอรายงานในปญหาทั้งปวงตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อดําเนินการตอไป
(๔) ประสานงานกับสมาชิกพรรค กลุมการเมือง หรือองคกรทางการเมืองตาง ๆ
(๕) ออกระเบียบและกําหนดแนวทางการบริหารงานของพรรค ตลอดจนวางระเบียบดานการคลัง
และทรัพยสินของพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๒
คณะกรรมาธิการของพรรค
ขอ ๓๗ ใหมีคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคในดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานการปกครอง
ดานสังคม ดานวัฒนธรรม การทหาร การตางประเทศ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ ม
คณะกรรมาธิการแตละฝายอาจแยกยอยเปนฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงสราง
ของรัฐและระเบียบการการบริหารราชการแผนดิน
ขอ ๓๘ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการของพรรค
(๑) ใหคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ
ของพรรค
(๒) คณะกรรมาธิการแตละคณะ ประกอบดวย ประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานไมเกิน
สามคนและเลขานุการหนึ่งคน นอกจากนั้น แตละคณะอาจจัดหาผูปฏิบัติงานเพิ่มเติมไดอีกตามความเหมาะสม
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(๓) คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ มีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๙ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ศึกษาและพิจารณาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและพรอมที่จะบรรยายสรุปขอศึกษาและขอพิจารณา
นั้น ๆ ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) ศึกษาและพิจารณา ตลอดจนติดตามการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและเตรียมการ
ในการเสนอขอคิดเห็นนั้นตอคณะกรรมการบริหารพรรคและตอสาธารณชนหรือตอรัฐสภาและรัฐบาล
ตามแตโอกาสและความเหมาะสม
(๓) เปนองคกรจัดทําเอกสารเผยแพรความรูแกสมาชิกและสาธารณชนในนามของพรรค
ขอ ๔๐ เอกสารขอความที่เกิดจากคณะกรรมาธิการของพรรค ใหถือเปนสิทธิของพรรค ผูใ ด
จะนําไปเปนประโยชนสวนตัวโดยมิไดรับการยินยอมจากพรรคแลว ยอมผิดวินัยอยางรายแรง
สวนที่ ๓
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
ขอ ๔๑ คณะกรรมการรัฐ สภาของพรรคแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธาน
คณะกรรมการเปนผูเลือกกรรมการตามความจําเปนและเหมาะสมแกสภาวะ และขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารพรรค
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคมีอายุอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๔๒ ใหคณะกรรมการรัฐสภาของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทูของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคกอนเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารพรรคหรือสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา
(๒) ประสานงานกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค รวมทั้งประสานงานตาง ๆ ในกิจการ
ดานรัฐสภา ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) รวบรวมเอกสารตาง ๆ จากรัฐสภาเพื่อการศึกษาและติดตามบทบาทการทํางานของรัฐบาล
ใหทันกับสถานการณทางการเมือง
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สวนที่ ๔
สํานักงานใหญพรรค
ขอ ๔๓ สํานักงานใหญพรรคเปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรค อยูในการกํากับ
ดูแลของเลขาธิการพรรค โดยมีผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรคและผูชวยสามคน เปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๔๔ สํานักงานใหญพรรค ประกอบดวย หนวยงาน ดังนี้
ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) การเงินและบัญชี
(ก) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(ข) จัดกิจกรรมหาทุน
(ค) จัดทําบัญชีรับจายเงินของพรรค
(ง) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพรประชาสัมพันธสรางภาพพจนที่ดีของพรรค
(ข) เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางมวลสมาชิก
(ค) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ง) จัดทําแผนประชาสัมพันธพรรคทั้งในยามปกติและในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๓) งานธุรการ
(ก) บริการในการจัดพิมพ รับ-สงเอกสาร
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ง) ดูแลความสะอาด เรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงานใหญพรรค
ฝายการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานสมาชิก
(ก) รับสมัครสมาชิก ทําบัตร จัดเก็บทะเบียนประวัติ
(ข) การจัดตั้งสาขาพรรคหรือองคกรเสริมสรางพรรค
(๒) งานกิจการรัฐสภา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(ก) รวบรวมเรื่องจากการประชุมสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการรัฐสภา
(ข) ติดตามวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎรและผลการประชุมสภาผูแทนราษฎร
(ค) จัดทําเอกสารกับคณะกรรมาธิการของพรรคและกรรมการรัฐสภาของพรรค
(๓) การประสานงาน
(ก) ประสานงานกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค
กรรมาธิการของพรรค กรรมการสาขาพรรคตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรคทั่วประเทศ
(ข) เตรียมเอกสารตาง ๆ เพื่อตอบโตในประเด็นที่เกี่ยวของ
ฝายวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานนโยบายและแผน
(ก) จัดการประชุมสัมมนาทุกระดับของพรรค
(ข) จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม
(ค) ประสานสวนราชการและพรรคการเมืองอื่น ๆ ตลอดจนองคกรเอกชน
(ง) จัดทําแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
(๒) งานกฎหมาย
(ก) รางกฎหมาย ญัตติ หรือกระทู
(ข) ติดตามการดําเนินการยกรางกฎหมายตาง ๆ
(ค) งานบริการดานกฎหมาย
(ง) ใหคําแนะนําทางกฎหมาย
(๓) งานขอมูล
(ก) เตรี ย มข อมู ล อภิ ป รายให กั บ สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร กรรมการบริห ารพรรค
ผูบริหารพรรค กรรมาธิการของพรรคกรรมการตาง ๆ ตลอดจนสงขอมูลขาวสารถึงสมาชิก
(ข) จัดทําเอกสารวิชาการตาง ๆ
(ค) จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน
(ง) จัดงานหองสมุดการเมืองของพรรค
(จ) จัดระบบบริ การข อมูลแกสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรสมาชิกพรรคและประชาชน
โดยทั่วไปดวยความรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

หนวยงานดังกลาวขางตน เลขาธิการพรรคอาจเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตาม
ความจําเปนของงานที่เขามาสูพรรคหรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๕
สํานักงานสาขาพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีสํานักงานสาขาพรรคเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรค ในทองที่
ที่พรรคไดจัดตั้งสาขาพรรค โดยอยูในการกํากับ ดูแลของประธานสาขาพรรคหรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๖ สํานักงานสาขาพรรคมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทําบัญชีรับจายของสาขาพรรค
(ข) จัดทํางบประมาณประจําปของสาขาพรรค
(ค) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพรประชาสัมพันธกิจการของสาขาพรรคและใหความรูทางการเมืองแกประชาชน
ในทองถิ่น
(ข) รับเรื่องรองทุกขและติดตามผล
(ค) จัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการของสาขาพรรค
(๓) งานสมาชิก
(ก) รับสมัครสมาชิกพรรคเพื่อจัดสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(ข) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในทองที่เก็บไวเปนเบื้องตน
(ค) ประสานงานกับสํานักงานใหญพรรคและสมาชิกพรรค เพื่อดําเนินการในกิจกรรม
ของพรรค
(๔) งานธุรการ
(ก) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ข) ดูแลความสะอาด เรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงานพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(ค) บริการจัดพิมพ รับ-สงเอกสารถึงกรรมการบริหารพรรค หนวยงานตาง ๆ ตลอดจน
ประสานงานถึงสาขาพรรคและสมาชิกทั่วประเทศ
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการคัดสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๔๗ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่คัดเลือกสมาชิกพรรค
ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๔๘ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรคเพื่ อ ส ง ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยมีหลักเกณฑและวิธีการ
ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรคมีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อหรือแบบแบงเขตเลือกตั้ง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
ทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคล
ที่มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีความรู ความสามารถ เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๔๙ การตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง
ใหถือเปนที่สุด เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น ก็ใหถือเอาตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคไดมีมติ
ขอ ๕๐ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๕๑ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคประจําเขตเลือกตั้งหรือทองที่เขตเลือกตั้งนั้น ๆ หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้ง
ในทองที่เขตเลือกตั้งนั้น ๆ เปนผูพิจารณา แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ตอไป ในกรณีที่ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๑๐
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น
ขอ ๕๒ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหหัวหนาพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดกอนเปดประชุม
รัฐสภาครั้งแรกเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภา
ขอ ๕๓ การเสนอหรือรับรองรางพระราชบัญญัติ ญัตติ หรือการเสนอกระทูเรื่องใด ๆ ที่ไมขัด
ตอรัฐ ธรรมนูญหรือนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตลอดจนการอภิปรายการลงมติใ นที่ประชุม
สภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา ใหเปนไปตามมติซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติไว
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งก็ได เวนแตมตินั้นจะขัดหรือแยงกับขอบังคับพรรคหรือหลักการพื้นฐานของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๕๔ การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือองคกรปกครองอื่น ๆ ซึ่งประชาชน
เปนผูใชสิทธิเลือกตั้ง ใหใชขอบังคับหมวดนี้โดยอนุโลม
หมวด ๑๑
แผนและการกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๕ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใด ใหขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาอนุมัติจัดตั้งตามความประสงคของสมาชิกสามัญ
ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ตั้งแตยี่สิบหาคนขึ้นไป แตทั้งนี้ ในวาระแรกตองไมนอยกวาภาคละหนึ่งสาขา ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๕๖ การดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งใด ใหดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
(๑) ในขั้นแรก ใหมีการดําเนินการจัดตั้งเปนศูนยประสานงานพรรคประจําทองที่ หรือเขตเลือกตั้ง
นั้น ๆ กอนจนกวาจะครบหนึ่งปจึงสามารถขออนุญาตตอคณะกรรมการบริหารพรรคจัดตั้งเปนสาขาพรรค
(๒) ในกรณีการดําเนินการตามขอ (๑) มีความจําเปนหรือคณะกรรมการบริหารพรรคไดพจิ ารณา
เห็นชอบแลว เห็น วาผูดําเนินการขอจัดตั้งในทองที่หรือเขตเลือกตั้งนั้น มีความพรอมและเหมาะสม
ใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติใหจัดตั้งเปนสาขาได

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๕๗ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในวาระแรกไดครบสี่ภาคละไมนอยกวาหนึ่งสาขาแลว
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นไดอีกตามความพรอมของสมาชิกในเขตเลือกตั้ง
นั้น ๆ หรือตามความเหมาะสมในแตละภาคและจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๕๘ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคได
ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้นเพื่อใหสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคขึ้นเปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลว ใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมายตอไป การประชุมสาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในสาขานั้นเขารวมประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบหาคน
ขอ ๕๙ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในสาขาพรรค
นั้น ๆ จํานวนเกาคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ ของสาขาพรรคอีกสามคน
กรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสองป แตเมื่อพนจากตําแหนงตามวาระแลว มีสทิ ธิ
ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๖๐ ในการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรค ใหเลือกประธานเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธาน
หนึ่งคนและกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกเจ็ดคน
การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรองไมนอยกวาหาคน
ผูถูกเสนอชื่อไมตองอยูในที่ประชุมก็ได แตผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๖๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
ตามขอบังคับพรรค ขอ ๕๙ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)
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คณะกรรมการสาขาพรรคอาจกําหนดตําแหนงอื่นใดเพิ่มเติมก็ได แลวใหประธานสาขาพรรค
แตงตั้งกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งตามขอบังคับพรรค ขอ ๕๙ (๗) จํานวนสามคนดํารงตําแหนงตามที่กําหนด
ขอ ๖๒ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๕๙ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการใหเปนตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบาย กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่เก็บไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจายและงบการเงิน ของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในหกสิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรค สาขาพรรค และประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค เพื่อให
คณะกรรมการบริหารพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขารับสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิก
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบหนึ่งป หรือภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๖๓ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ลาออก
(๒) ครบวาระ
(๓) ตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงทั้งคณะ
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผูทําหนาที่แ ทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหเลขานุการสาขาหรือรองเลขานุการสาขาหรือกรรมการสาขาคนใดคนหนึ่งมีอํานาจเรียกประชุมใหญ
สาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน
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ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงตอไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๖๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๖๓
(๓) ลาออก และพนจากสมาชิกภาพ
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งใหพนจากตําแหนง
(๕) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาํ คุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
ขอ ๖๕ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคน เปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถมาเขารวมประชุมใหญของ
พรรคได ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึง่ เขารวมประชุม
แทนได
ขอ ๖๖ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และเพื่อรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๒
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวา ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และด ว ยเหตุผ ลเร งด ว นอย างใด เมื่ อมี ผูเ ข าชื่ อ รอ งขอให เ รีย กประชุ ม ใหญ วิส ามัญ ตามวรรคแรก
ใหคณะกรรมการบริหารเรียกประชุมภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
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คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระใหเปนไป
ตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๘ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรค พรอมกับลายมือชื่อ
ของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๙ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๖๕ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในการประชุมใหญ ตองมีสมาชิกพรรคตามขอ ๖๙ มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ชี้ขาด
ขอ ๗๑ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม ใหรอง
หัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรคลําดับถัดมา
ทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานและใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ ก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๗๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
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(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๗๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และใหหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษไดอีกตามความจําเปน หรือตาม
คํารองขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๗๕ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรคเปนประธาน
ที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึง่
ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทนและใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๗๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๗๗ ในสมัยประชุมรัฐสภา หัวหนาพรรคอาจเรียกประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัด
พรรคไดตามความจําเปน และใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม หรือ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานทีป่ ระชุมแทน และให
เลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๗๘ การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม และมติที่ประชุม
ใหถือเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุมเปนมติเอกฉันท

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
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สวนที่ ๔
การประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๙ ในสมัยประชุมรัฐสภา หัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไดตามความจําเปน และใหหัวหนาพรรคเปนประธาน
ที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคใดคนใดทําหนาที่
เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๘๐ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคทั้งหมดมาเขารวมประชุม จึงนับเปนองคประชุมได
ขอ ๘๑ มติที่ประชุมใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
ขอ ๘๒ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๘๓ การประชุมของคณะกรรมการอื่น ๆ จะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มารวมประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดในคณะนั้น ๆ จึงจะเปนองคประชุมและมติที่ประชุม
ใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๖
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๘๔ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคปละหนึ่งครั้ง
สวนการประชุมวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรค
จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปน
หนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอใหประชุมใหระบุชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง
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เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุม เรื่องระเบียบวาระการประชุม
ใหเปนไปตามญัตติของผูรองขอเรียกประชุม
ขอ ๘๕ ญัตติของผูรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรค พรอมกับ
ลายมือชื่อของผูรองขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๖ การประชุม ใหญสามัญหรือวิสามัญสาขาพรรค ประกอบดวย สมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๗ ในการประชุมใหญสาขาพรรค ตองมีสมาชิกตามขอ ๘๖ มาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบหาคน จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใ หถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม าประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมชี้ขาด
ขอ ๘๘ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม และใหเลขานุการ
สาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๘๙ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๙๐ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ประชุมและ
ระเบียบวาระการประชุมไวดวย
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สวนที่ ๗
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๙๑ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยปละสองครั้ง และประธานสาขาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมหรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือคํารองขอ
จากคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๙๒ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานที่ประชุม แตหากประธานสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได
ก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๙๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุม
หมวด ๑๓
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๔ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากคาบํารุงของสมาชิก
(๒) รายไดจากการบริจาคโดยไมขัดตอกฎหมาย
(๓) รายไดหรือรายรับจากกิจการอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย
(๔) รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ และรายรับ
จากการบริจาค
ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทําบัญชีแสดงรายรับซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงินและรายการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินไดของ
ผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิกใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาค
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๖๙
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๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคา โดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้นหรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงในบัญชีและในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกที่รับเงินบริจาค
ตองนําสงเงินเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับการบริจาค
บรรดาเงินที่พรรคไดรับการบริจาคมาใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย
โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ใหหัวหนาพรรค
แจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชีพรอมสงสําเนาบัญชีเงินฝาก
ที่ธนาคารพาณิชยรับรองแลวใหแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๙๕ รายจายของพรรคมี ดังนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๙๖ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจายซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือนและคาจาง คาตอบแทนใชสอยและ
คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ และอื่น ๆ
ขอ ๙๗ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรคใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดในวันที่
๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๙๘ การรับและการจายเงินของพรรค ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนดไว แตจะตองไมขัดหรือแยงตอขอบังคับพรรคหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายและรายรับซึ่งไดจาก
เงินสนับสนุนจากรัฐตามขอ ๙๔ (๔) จะตองนําเงินจํานวนดังกลาวไมนอยกวากึ่งหนึ่งไปใชจายเพื่อ
การบริหารพรรคและสาขาพรรคในการหาสมาชิกพรรคเพิ่มการใชจายในการเลือกตั้งการจัดอบรม สัมมนา
ใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
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๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๙๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรครับผิดชอบการบริหารงานพรรค การบริหารการเงิน
ของพรรค การจัดทําบัญชีของพรรค และสาขาพรรคใหถูกตองตามความเปนจริง โดยใหดําเนินการ
ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญโดยหัวหนาพรรคและสาขาพรรคโดยประธานสาขาพรรคจัดทําบัญชี
ของพรรค และบัญชีสาขาพรรค ประกอบดวย
(ก) บัญชีสมุดรายวันรายรับหรือรายได และสมุดรายวันแสดงคาใชจาย
(ข) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) บัญชีแยกประเภทแสดงคาใชจายตาง ๆ ของพรรค
(ง) บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินของพรรค ใหประธานสาขานําสงสําเนาบัญชีรายรับ
จากการบริจาคไปใหสํานักงานใหญภายหลังจากลงรายการแลวเสร็จโดยทันที แตทงั้ นี้ ตองภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับการบริจาค
(๒) การจัดทําบัญชีตาม (๑) ใหจัดทําเปนงบการเงินเปนประจําทุกรอบปปฏิทิน โดยงบการเงิน
ตองประกอบดวย งบดุล งบรายไดแ ละคาใชจาย ใหประธานสาขาพรรคนําสงงบการเงิน ดังกลาว
พรอมใหการรับรองความถูกตอง แลวสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(๓) พรรคตองจัดทํางบการเงินซึ่งรวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคดวยในทุกรอบปปฏิทิน
โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองความถูกตอง แลวนําเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรค
อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติรับรอง ใหหัวหนาพรรครับรอง
ความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรค แลวใหหัวหนาพรรคนําสงงบการเงิน พรอมสําเนาบัญชีตาม (๑)
ตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ
(๔) ในสวนที่พรรคไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินของ
พรรคในสวนนี้ทุกรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไป
หมวด ๑๔
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๑๐๐ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแก
การลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค โดยมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนรวมลงลายมือชื่อ
รองขอกลาวหานั้น ๆ
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ขอ ๑๐๑ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๑๐๐ แลว ใหหัวหนาพรรคดําเนินการหรือมอบอํานาจ
ใหกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวา
ไมมีมูล ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมลู ใหเสนอ
ขอกลาวหานั้น พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๑๐๒ ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๑๐๓ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องการกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกผูถูกกลาวหา
(๕) ลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออกจากทะเบียนสมาชิก
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวา ควรไดรับการลงโทษโดยการลบชื่อสมาชิกผูถ กู กลาวหาออกจาก
ทะเบียนสมาชิก ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ขอ ๑๐๔ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๑๐๓ (๕)
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๘
หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๑๐๕ การแก ไขเพิ่ม เติม ขอ บังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็ แ ตดว ย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และไดรับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ
ขอ ๑๐๖ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคหรือแนวนโยบายของพรรค ตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไขตอไปนี้
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๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรคหรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๑๐๗ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับ ไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
หมวด ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๐๘ พรรคสังคมไทมีความมุงมั่น ที่จะสนับสนุน การสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสถาพรสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรค
ใหคงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนไวแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย หรือตามมติของ
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๐๙ ในกรณีที่พรรคตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคตกเปนของกองทุน เพื่อพัฒนา
พรรคการเมืองหรือมูลนิธิอื่น ๆ ตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบ
ขอ ๑๑๐ การยุบพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๑๑ การยุบเลิกสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคสังคมไท
คณะกรรมการบริหารพรรคสังคมไท จํานวน ๑๘ คน คือ
๑. นางสาวภัณฑิมา ภูวษิตย
หัวหนาพรรค
๒. นางธนียา บุญเพลิง
รองหัวหนาพรรค
๓. นางศิรดา หาจันสี
รองหัวหนาพรรค
๔. นายไพโรจน สัมฤทธิ์มีผล
เลขาธิการพรรค
๕. นายธนพร บัวสุวรรณ
รองเลขาธิการพรรค
๖. นางกฤษกมล จันทรเสนา
เหรัญญิกพรรค
๗. นายเจษฎา สุภาภา
โฆษกพรรค
๘. นางวนิดา แสงคุณที
กรรมการบริหารพรรค
๙. นายชาติชาย เชษฐา
กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐. นางสาววรุณฉัตร บางรักษสารสิน
๑๑. นางอรวรรณ จิมากร
๑๒. นางธัญพัฒน ทวีโชติประเสริฐ
๑๓. นางสมจิตร สุภาภา
๑๔. นางณภัทรา พงษแกว
๑๕. นางลลิสา ทองสุภา
๑๖. นางสาวสิริกัญญา มโนธรรม
๑๗. นางจิรวัฒน สุรเดโช
๑๘. นางนภาภรณ พุกชื่น
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

