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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเอกราช
ดวย นายทะเบี ยนพรรคการเมืองได รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคเอกราช
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๓/๒๕๔๙ ตั้งแตวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคเอกราช ดังนี้
นโยบายของพรรคเอกราช
พ.ศ. ๒๕๔๙
คําปรารภ
ประเทศชาติของเราไดพยายามที่จะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยเปนเวลาเกินกวาครึ่งศตวรรษแลว
ก็ยังไมเปนผลสําเร็จ และเนื่องจากไมประสบผลสําเร็จนี้เองไดทําใหประเทศชาติตองประสบความทรุดโทรม
เรื่อยมาจนกลายเปนปญหาเรื้อรั งและยังเปนภั ยรายแรงตอความมั่นคงของชาติ ซึ่ งสามารถประมวล
ใหเดนชัดเปน ๓ ปญหา คือ
ปญหาที่หนึ่ง ประเทศชาติไดทรุดโทรมลงสูฐ านะที่ตองตกเปน ลูกหนี้แ กตางชาติเรื่อยมา
นับวาเปนภาระและความวิตกกังวลแกปวงชนในชาติเปนอยางยิ่ง
ปญหาที่สอง ประชาชนชาวไทยตองประสบความทุกขยากเดือดรอน ทั้งในดานการดํารงชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ปญหาที่สาม ระบอบการปกครองของเมืองไทย ยังเปนระบอบประชาธิปไตยที่ไมสมบูรณ
และยังไมมีพรรคการเมืองที่เปนของประชาชนอยางแทจริง จึงทําใหการเมืองการปกครองของประเทศ
มีการรวนเรไมแนนอน หรือเรียกไดวาไมมีเสถียรภาพทางการเมืองจนทําใหรัฐบาลตองเผชิญกับปญหา
เสถียรภาพของรัฐบาลเอง และกอใหเกิดความไมมั่นใจ อันไมเปนผลดีแกประเทศชาติและประชาชน
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เมื่อไดวิเคราะหปญหาทั้งสามนี้แ ลว เห็นวาแตละปญหาลวนแลวแตเปน ปญหาที่บีบบังคับ
ใหชาติบานเมืองกาวไปสูวิกฤติการณเขาไปทุกขณะ หากไมรวมมือรวมใจกันแสวงหาแนวทางที่แกไขปญหา
ใหถูกตองอยางจริงจัง และเขาปฏิบัติการดวยความบริสุทธิ์ใจแลว ประเทศชาติก็จะตองประสบวิกฤติการณ
รายแรง ทําใหไมอาจรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยไวตอไป
พรรคเอกราชมีความเห็นวา การที่จะแกไขปญหาของชาติใหลุลวงไปดวยดีนั้น มีแตจะตอง
ดําเนินการตามวิถีทางประชาธิปไตยดวยระบบพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ และมีนโยบายที่สอดคลอง
ตรงกับความตองการของชาติแ ละประชาชน ดังนั้น พรรคเอกราชจึงขอเสนออุดมคติของพรรคและ
นโยบายแกไขปญหาของชาติดังกลาวมาใหพี่นองปวงชนชาวไทยทุกทานไดพิจารณา ดังตอไปนี้
นโยบาย
พรรคเอกราชไดพิจารณาแลวเห็นวา ปญหาของชาติที่ปรากฏเปนภัยรายแรงตอความมั่นคงของชาติ
อยูในขณะนี้นั้น เปนปญหาที่สลับซับซอนและหมักหมมกันมานาน ฉะนั้น การแกไขปญหาก็ควรจะเริ่มดวย
การบรรเทาความรุนแรง และเยียวยาอาการในขั้นตนกอน ซึ่งพรรคเอกราชไดวิเคราะหแลวเห็น วา
ควรจะรีบดําเนิน การแกปญหาเฉพาะหนาใหลุลวงไปกอน อัน จะเปนบัน ไดขั้นตน ในการกาวไปสู
การแกปญหาอื่น ๆ และพัฒนาชาติตามนโยบายหลักตอไป นอกจากนั้น เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา
การที่ชาติไทยจะดํารงไวซึ่งความสถาพรของสถาบันความเปนชาติไทย สถาบันศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริยนั้น ก็ดวยการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยใหมีเสถียรภาพ แตเสถียรภาพของระบอบ
ประชาธิปไตยจะมีไดนั้น ก็อยูที่การมีระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ ซึ่งจะทําใหเกิดระบบประชาธิปไตย
โดยครบถวนทั้งดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม วัฒนธรรม และดานการปองกัน ประเทศ
อันสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของชาติไทย ซึ่งถือวาเปนนโยบายหลักหรือนโยบายระยะยาว
ของชาตินั่นเอง พรรคเอกราชไดยึดแนวทางของประชาธิปไตยโดยสากลที่ประกอบดวย ทฤษฎีรัฐศาสตร
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร และทฤษฎีปรัชญา โดยนํ าหลักการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ อาทิเชน หลักอธิปไตยเปนของปวงชนทุกชนชั้น หลักเสรีภาพ
หลักความเสมอภาค หลักกฎหมาย หลักการปกครองโดยการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ฯลฯ รวมทั้ง
ศึกษา วิเคราะห ปญหาของชาติอยางถองแทแลวประยุกตทฤษฎีตาง ๆ รวมทั้งความรู ประสบการณ
และบทเรียน ตลอดจนสภาพความเปนจริงของสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อแกปญหาตาง ๆ ของชาติ
ใหสําเร็จลุลวงไปใหจงได

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ดังนั้น พรรคเอกราชจึงไดกําหนดวิธีการดําเนินการในการแกปญหา ทั้งนโยบายเฉพาะหนา
และนโยบายหลัก เพื่อใหประเทศชาติพนวิกฤติการณและใหสามารถพัฒนาไปสูความมั่นคงและความรุงเรือง
สถาพรสืบไปไว ดังตอไปนี้
วิธีดําเนินการของพรรค
ตอนที่ ๑
วิธีดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนาของชาติ
(๑) ทําใหหลัก “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน” ปรากฏเปนจริงโดยจัดทําใหนโยบายของรัฐบาล
เปนประชาธิปไตยและใหรัฐสภาทําหนาที่เปนผูแทนปวงชนอยางแทจริง
(๒) ทําใหหลัก “บุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ” ปรากฏเปนจริงตามหลักลัทธิประชาธิปไตยโดยพิจารณา
เลิกหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายตาง ๆ ที่บั่นทอนเสรีภาพของบุคคลในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งสงเสริม
ใหสถาบันสื่อมวลชนไดถึงซึ่งฐานันดรที่ ๔ แหงสังคมชาติ
(๓) แกไขเพิ่ม เติ ม รัฐ ธรรมนู ญใหเปน ประชาธิปไตยอยางแทจริง เพื่อเปน เครื่องชวยใน
การกาวไปสูอุดมการณสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และใหมีการออก
เสียงลงประชามติกอนประกาศใช
(๔) แกปญหาความสงบเรียบรอยของบานเมือง ยาเสพติด และปญหาความปลอดภัยของประชาชน
ใหเปนผลสําเร็จดวยความรวมมือกับองคการมวลชนทั้งปวง
(๕) ลดและตรึงราคาสินคาอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหรัฐวิสาหกิจและกลไกของรัฐ รวมทั้ง
องคการมวลชนที่เกี่ยวของเปนเครื่องมือชวยใหเกิดประสิทธิผล
(๖) สงเสริมการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม รวมทั้งพัฒนาการสหกรณ
ทุกประเภทใหบังเกิดประสิทธิผลตอประชาชนโดยแทจริง
(๗) ประกันรายไดขั้นต่ําของผูมีรายไดนอยและปรับปรุงคาจางขั้นต่ําของลูกจางอยางเหมาะสม
และใหมีประสิทธิภาพตอการรักษาดุลระหวางทุนกับแรงงาน
(๘) จัดตั้งและดําเนินการสวัสดิการในปจจัยสี่ของการดํารงชีวิตตอประชาชนผูยากจน รวมทั้ง
จะดําเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสรางพื้นฐานของชาติใหสอดคลองกับการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
โดยรัฐจะรวมมือกับองคการมวลชน และองคการเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง
(๙) ปรับปรุงระบบบริหารราชการแผนดินทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค ตลอดจนสวนทองถิ่น
ใหมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนแหงปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ
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(๑๐) ปรับปรุงการบริหารของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคและดําเนินการใหวิสาหกิจเอกชน
ที่มีลักษณะสาธารณูปโภคใหบริการประชาชนตามความมุงหมายที่แทจริงของสาธารณูปโภค
(๑๑) สนับสนุนการลงทุนภายในประเทศโดยคนไทยเปนหลักและเสริมดวยการลงทุนจาก
ตางประเทศ โดยปรับปรุงกรรมวิธีดานเศรษฐกิจและการคลังเพื่อสงเสริมการลงทุนใหมีความสะดวก
ความปลอดภัย และเกิดความมั่นใจตอผูท่จี ะลงทุน
(๑๒) ดําเนินการนโยบายตางประเทศใหเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของชาติไทย เพื่อทําให
ประเทศไทย ซึ่งมีฐานะทางยุทธศาสตรอันสําคัญที่สุดในสถานการณโลกปจจุบัน ใหสามารถดํารงตน
บนเวทีสากลอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหไทยสามารถรักษาประโยชนของชาติไวอยางเหมาะสม
ตอนที่ ๒
วิธีดําเนินการตามนโยบายหลักของพรรคเอกราช
๑. นโยบายดานการเมืองภายในประเทศ
พรรคเอกราช มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะสรางสรรคระบอบประชาธิปไตยใหสมบูรณ
เพื่อใหอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนอยางแทจริง สรางเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย
ให มั่ น คงซึ่ ง เป น กุ ญ แจดอกแรกที่ จ ะก าวไปสู การแก ปญ หาและการพัฒ นาด านอื่ น ๆ ได โดยง า ย
พรรคเอกราชจึงกําหนดวิธีการดําเนินการในดานการเมืองไว ดังตอไปนี้
๑.๑ เทิดทูนและรักษาสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนสถาบันแหงความมั่นคง และเปนศูนยรวม
แหงความสามัคคีในชาติใหสถิตสถาพรชั่วกาลนาน
๑.๒ พรรคจะสรางเสถียรภาพทางการเมือง โดยสรางระบอบประชาธิปไตยใหสมบูรณทั้งรูปแบบ
และเนื้อหา ซึ่งถือวาการมีเสถียรภาพทางการเมืองเปนรากฐานที่สําคัญของการที่จะพัฒนาสังคมไทย
ใหเจริญรุงเรืองเปนสังคมที่สมบูรณในระบอบประชาธิปไตยตอไป
๑.๓ พรรคจะมุงสรางระบบพรรคใหเปนของประชาชนอยางแทจริงที่เหมาะสมกับสถานการณ
ของประเทศไทยใหเปน ผลสําเร็จและถือวาพรรคการเมืองตาง ๆ เปนผูรวมงานทางการเมืองยกเวน
พรรคการเมืองที่มีเจตนารายและใชความรุนแรงเปนวิธีดําเนินการ
๑.๔ พรรคจะสงเสริมสถาบันสื่อมวลชนใหมีฐานะสมกับฐานันดรศักดิ์ในระบอบประชาธิปไตย
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันหนังสือพิมพในฐานันดรที่ ๔ ยอมเปนกลไกที่สําคัญอยางหนึ่งของระบอบ
ประชาธิปไตย ในปจจุบันไดมสี ถาบันสื่อมวลชน เชน วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนเพิ่มขึ้นมา
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และกาวสูบทบาทเปนเครื่องมือในการแสดงประชามติ ดังนั้น บุคคลที่ทํางานในสถาบันเหลานั้น จึงควรมี
ความรับผิดชอบตอสังคมของชาติมากกวาบุคคลธรรมดา พรรคจึงปรารถนาที่จะสงเสริมใหกับบุคคลเหลานั้น
ไดดํารงตนอยางสมควรกับฐานันดรที่ ๔ และในฐานะกลไกที่สําคัญอยางหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๑.๕ พรรคจะสรางความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการกับนักการเมืองอาชีพ ระหวางขาราชการ
ทหาร ตํารวจ กับขาราชการพลเรือน ระหวางนายจางกับลูกจาง ระหวางชนชาติไทยกับชนชาวไทย
โดยสัญชาติ ทุกหมูเหลาโดยไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา โดยยึดมั่นในหลักการประสานผลประโยชนเฉพาะสวน
ของทุกฝายเขากับผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ ทั้งนี้ เพื่อดํารงไวซึ่งเอกภาพของชาติและ
ความสามัคคีแหงชาติ
๑.๖ พรรคจะประกันความเปนอิสระของฝายตุลาการ และเคารพตอหลักนิติกรรม และปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจะทําใหตระหนักถึงสิทธิและการใชสิทธิเสรีภาพอันจะกอใหเกิดประโยชน
ตนเองและสังคมโดยรวม
๑.๗ ใหอํานาจการบริหาร อํานาจตุลาการ และอํานาจนิติบัญญัติเปนของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเปนหลัก
๑.๘ ทําใหคนไทยทุกหมูเหลามีสิทธิเสรีภาพสมบูรณและสงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึกในหนาที่
ของตนที่มีตอชาติบานเมือง
๑.๙ แกกฎหมายบางอยางที่ลาหลังและยังไมเปนประชาธิปไตยซึ่งยังใชอยูในปจจุบัน ใหถูกตอง
ตามกฎหมายและสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง
๑.๑๐ ใหขาราชการประจํ าไดมีส วนรวมทางการเมือ งอยา งเหมาะสม เพื่อเพิ่ม จิตสํ านึกใน
การรับใชชาติและประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๑๑ การกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูภูมิภาคและสวนทองถิ่นอยางเหมาะสม
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแกปญหาพัฒนาประเทศ
๑.๑๒ ปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการอยางเฉียบขาด
๑.๑๓ สงเสริมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวาง และเผยแพร
ความรู ความคิดทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตองแกประชาชน
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๑.๑๔ สนับสนุนการจัดตั้งองคกรประชาธิปไตยทั้งหลายของปวงชน โดยคํานึงถึงสิทธิและ
ผลประโยชนของกลุมชนนั้น ๆ อันจะพึงมี ตลอดจนสงเสริมการแสดงประชามติที่ถูกตองและเปนประชาธิปไตย
๒. นโยบายดานการเมืองระหวางประเทศ
ประเทศไทยกลายเปนจุดยุทธศาสตร ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกอันเปนผลใหประเทศไทย
จะตองกําหนดบทบาทและทีทาในความสัมพันธระหวางประเทศกับนานาประเทศในโลกอยางชัดเจน
และใหสามารถเผชิญกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอนั้นได ฉะนั้น การดําเนินนโยบายตางประเทศ
ไมเพียงแตจะกอใหเกิดผลไดผลเสียอยางธรรมดาหากพลาดพลั้งลงไปมีแตจะเกิดผลเสียตอความมั่นคง
ของชาติขึ้นทุกที พรรคเอกราชไดวิเคราะหปญหาและไตรตรองแลวเห็นวาหากประเทศไทยมีนโยบาย
การตางประเทศที่ถูกตองบนรากฐานของลักษณะพิเศษประจําชาติไทยไดแลว ก็จะทําใหชาติไทยมีความมั่นคง
และมีเกียรติปรากฏแกนานาชาติ ดังนั้นพรรคเอกราชจึงไดพิจารณากําหนดวิธีดําเนินการดังตอไปนี้
๒.๑ ใชเอกลักษณของชาติไทยเปน แนวในการดําเนินนโยบายการตางประเทศแสดงออก
ซึ่งความมี “นโยบายอิสระ”
๒.๒ ดําเนินนโยบายเปนมิตร ไมแทรกแซงความขัดแยงระหวางคูพิพาทแตจะสนับสนุนวิธีการ
ระงับความขัดแยงระหวางประเทศโดยสันติวิธี
๒.๓ สงเสริมสัมพันธไมตรีอันดีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และการคากับทุกประเทศ
โดยไมยึดถือความแตกตางในลัทธิการปกครอง หรือระบบเศรษฐกิจและสังคมเปนขอยับยั้ง
๒.๔ รักษาศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิประเทศชาติใหเปนที่ยกยองและรับรองจากนานาชาติ พรอมทั้ง
จะปองกันพฤติกรรมทั้งปวงจากตางชาติที่จะมีผลกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของชาติ
๒.๕ ผสานงานการคาเขากับงานการทูตอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปนภารกิจสําคัญ
ของเจาหนาที่ หรือหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อชวยขยายตลาดสงออกของประเทศ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
๒.๖ ทบทวน ปรับปรุง แกไขบรรดาสนธิสัญญา และการตกลงตาง ๆ ที่ทําไวกับนานาประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทําใหประเทศไทยเสียเปรียบและไมสอดคลองกับกาลสมัยใหถูกตองยิ่งขึ้น
๒.๗ รวมกับองคการระหวางประเทศที่เปนประโยชนแกประเทศชาติ และยึดมั่นในกฎบัตร
สหประชาชาติ
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๓. นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ระบบการบริหารแผนดินเปนปจจัยสําคัญที่จะใหนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาลดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิผลจนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได ดังนั้น พรรคเอกราชจึงมีความตั้งใจที่จะเสริมสรางและ
พัฒนาระบบบริหารราชการแผนดินของประเทศไทย ใหสามารถตอบสนองความตองการรีบดวนของ
ประเทศชาติและของประชาชนใหดียิ่งขึ้นไปอีก โดยยึดถือหลักเอกภาพในระดับนโยบายอันจะเปนผล
ทําใหเกิดความรวมแรงรวมใจกันภายในชาติ ทั้งนี้ เพื่อใหกลไกของรัฐทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและ
ระดับทองถิ่น สามารถทํางานที่อยูภายใตความรับผิดชอบแตละระดับนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะ
บรรลุเปาหมายดังกลาว พรรคจึงกําหนดวิธีดําเนินการ ดังตอไปนี้
๓.๑ ปรับปรุงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวิธีการดําเนินงานของสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ใหมีขอบเขตความรับผิดชอบที่แนนอนและชัดเจน เพื่อใหทุกสวนสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดเต็มที่
และมีปญหาอุปสรรคชะงักนอยที่สุด
๓.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางการจัดการของสวนราชการที่มีหนาที่และปฏิบัติงาน
ซ้ําซอน โดยไมจําเปนใหเปนหนวยเดียวกันเพื่อการรวมพลังจากกําลังคน กําลังงบประมาณ และกําลัง
ความสามารถที่มีอยูอันจะกอใหเกิดความประหยัด และสงเสริมใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
๓.๓ ปรับปรุงและจัดการพัฒนาบุคคลใหมีสมรรถภาพ เพื่อใหขาราชการไดดํารงตนอยางมีเกียรติ
มีสวัสดิภาพ มีระเบียบวินัย และคุณธรรมในหนาที่การงานอันจะเปนการทําใหกลไกรัฐมีความสมบูรณ
ตอการบริหารราชการแผนดินมากยิ่งขึ้น
๓.๔ กระจายอํานาจจากการบริหารทั้งสวนภูมิภาค และทองถิ่นใหมีอิสรภาพในการบริหารงาน
ดวยตนเองมากยิ่งขึ้น โดยลําดับเฉพาะอยางยิ่งในดานบริการสาธารณะและบริการประชาชน โดยปรับปรุง
วิธีการควบคุมจากภายนอกใหนอยที่สุด เพื่อเปนทางสงเสริมการกระจายอํานาจ และความเจริญใหแพร
ไปทั่วราชอาณาจักร นอกจากนั้นแลวพรรคจะสงเสริมใหมีโครงการที่มีกิจกรรมรวมกันระหวางสวนราชการ
กับกลุมเอกชนโดยตรงอยางกวางขวาง
๓.๕ พัฒนามาตรการในการปองกันและมาตรการกําจัดการฉอราษฎรบังหลวง การกลั่นแกลง
และการใชอิทธิพลอยางไมเปนธรรมตอประชาชน เพื่อใหประชาชนไดรับการปฏิบัติจากทางราชการ
อยางมีเกียรติ สะดวกและเปนธรรม รวมทั้งสนับสนุนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัย เพื่อความสงบสุขในทองถิ่นของตน
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๔. นโยบายดานการเศรษฐกิจ
พรรคเลื่อมใสในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีและการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมีแผน พรรคปฏิเสธ
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมผูกขาด ซึ่งพรรคมุงมั่นจะสรางความไพบูลยทางเศรษฐกิจ และความยุติธรรม
ทางสังคมใหเกิดขึ้นใหได เพราะเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่สมบูรณ
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแหงชาติตอไป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดงั กลาว
พรรคจึงไดกําหนดวิธีดําเนินการในดานเศรษฐกิจไว ดังตอไปนี้
๔.๑ ปรับปรุงและกระชับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหสอดคลองและสงเสริม
ซึ่งกันและกัน เพื่อใหเปนหลักในการสรางระบบเศรษฐกิจประชาธิปไตย ทั้งนี้ จะกระทําไดโดยไมใหเกิด
การเสียดุลทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๔.๒ ปรับระบบการถือทุนลักษณะผูกขาดเพื่อใหมีการกระจายทุนอันจะทําใหระบบเศรษฐกิจ
ของชาติไทยไดมีเสถียรภาพ คือ
(ก) สงเสริมการกระจายทุนดวยระบบการถือกรรมสิทธิ์ใหเกิดความเปนธรรมในสังคม
เพื่อเกื้อกูลตอความมั่งคั่งไพบูลยของชาติ
(ข) ลดระดับการรวมศูนยทุนในลักษณะจํากัดบุคคล ใหเปนบริษัทมหาชนดวยมาตรการ
ประชาธิปไตยและดวยความรับผิดชอบของรัฐบาล
(ค) สงเสริมการสหกรณใหมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง
และใชเปนเครื่องมือในการกระจายทุนดวย
(ง) วิสาหกิจเอกชนที่มีลักษณะรวมศูนยทุน และกอใหเกิดอิทธิพลอันจะทําใหเกิด
การผูกขาดในลักษณะเชนนี้ รัฐอาจเขามีสวนในการบริหารเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศชาติ
โดยไมลวงล้ําในกรรมสิทธิ์ผลกําไรของผูถือทุนของวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิดเปนอุปสรรคตอ
การกระจายทุน
๔.๓ ปรับปรุงและสงเสริมรัฐวิสาหกิจกับวิสาหกิจเอกชน ใหมีบทบาทตอการสรางระบบเศรษฐกิจ
เสรีนิยมของประเทศไทย และทําใหวิสาหกิจทั้งสองชวยกันรักษาเสถียรภาพของตลาด รวมทั้งใหสามารถ
สงเสริมการขยายตัวของกันและกันได
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๔.๔ ปรับปรุงและพัฒนาความสัม พัน ธระหวางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยถือวา
ประเทศไทยมีการเกษตรกรรมเปนหลัก แตอนาคตของประเทศไทยก็จําตองกาวไปสูความเปนอุตสาหกรรม
ดังนั้น ในสถานการณทั้งสองดานนี้จะตองพัฒนาอุตสาหกรรมก็จะตองเนนหนักไปในรูปอุตสาหกรรม
เพื่อการเกษตรกรรม เชน อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบเกษตรกรรม
๔.๕ สรางความสัม พันธระหวางความกาวหนาทางเศรษฐกิจกับการขยายตัวของประชากร
ใหไดสมดุลกัน โดย
(ก) เพิ่มการผลิตทางการเกษตรกรรม โดยมุงผลผลิตตอพื้นที่เดิมเปนหลักดวยการปฏิรูป
เกษตรกรรมใหเต็มระบบ
(ข) เพิ่มการผลิตทางอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบจาก
ตางประเทศ และเพื่อรักษาดุลภาพระหวางทุนกับแรงงาน
(ค) พัฒนาพาณิชยกรรมเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของจํานวนสิน คาออก รวมทั้ง
การแสวงหาตลาดประจําในตางประเทศ ซึ่งจะกระทําทั้งในรูปการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินคาโดยตรง
และหรือในรูปแบบสินเชื่อ
(ง) ขยายการขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการขนสงตามระบบสากล
(จ) ขยายทุน ซึ่ งจะไดม าจากการระดมทุ น ทั้งภายในประเทศและจากตา งประเทศ
โดยเนนหนักการระดมทุนภายในประเทศ
(ฉ) ขยายเทคโนโลยีและพัฒนาบุคคลเพื่อใหทันกับความกาวหนา และใหเปนกําลังสนับสนุน
ตอกิจการในทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
(ช) ควบคุมพัฒนาการของระบบทุนเสรีนิยมใหอยูในระบบประชาธิปไตย เชน ปองกัน
การผูกขาด รักษาขอบเขตการกระจายทุน เฉลี่ยงบประมาณระหวางสวนกลางกับสวนทองถิ่นเพื่อใหเกิด
การเฉลี่ยรายไดอันจะเปนหนทางใหลดชองวางระหวางคนจนกับคนรวยใหแคบลง
(ซ) ปรับปรุงระบบการคลังและการเงิน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการแกปญหาเศรษฐกิจ
ที่กําลังเผชิญหนาอยูในขณะนี้ อันไดแก การเก็บภาษี การกูเงิน การธนาคาร และการรักษาเสถียรภาพ
คาเงินบาทรวมทั้งจะตองสรางเสริมมูลคาทรัพยากรของชาติ
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(ฌ) พัฒนาพลังงานและนําทรัพยากรธรรมชาติของชาติมาใชใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมแหงชาติอยางถูกตอง รวมทั้งจะตองกําหนดมาตรการพิทักษทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน
ของชาติในอนาคตตอ ๆ ไป ตลอดจนจะสงเสริมดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอยางกวางขวาง
(ญ) รวมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ ทั้งนี้ โดยไมใหเกิดขอผูกพันทางการเมือง
ดํารงความเปนอิสระบนพื้นฐานของความเปนมิตรที่ดีตอกันโดยไมเลือกระบบสังคม
(ฎ) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกรชาวนาชาวไรมีกรรมสิทธิ์เปนของตนเอง กําหนดพื้นที่
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยใหแนนอนทั่วประเทศ
๕. นโยบายดานเกษตรและอุตสาหกรรม
พรรคเอกราชตระหนักถึงความเปนอยูของเกษตรกร ซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ
ยังอยูในสภาพตกต่ําทั้งทางดานรายได มาตรฐานการครองชีพและสังคม จึงตองปรับปรุงและยกฐานะ
ความเปนอยูทางการเกษตรใหดีขึ้น เพื่อเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
ในการพัฒนาทางการเกษตร พรรคเอกราช มีนโยบายที่ปรับปรุงอยางเหมาะสมแกผลิตผลและ
แหลงเพาะปลูกในแตละพื้นที่พรอมกับประสานกับดานการตลาด โดยพรรคเอกราชจะยึดมั่นในนโยบาย
ที่รัฐจะตองจัดหาแหลงการตลาดใหแกผลิตผลทางการเกษตร
ดานอุตสาหกรรม พรรคเอกราชมีนโยบายแนวแนที่จะสงเสริมการลงทุนทางดานอุตสาหกรรม
ที่สอดคลองกับทรัพยากรของประเทศและสรางบรรยากาศที่ดีในการลงทุนจะไมแทรกแซงหรือดําเนินการ
ในลักษณะแขงขันกับธุรกิจภาคเอกชน นอกจากกิจการอันเปน สาธารณประโยชนที่มีลักษณะพิเศษ
อยางเดนชัด สนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม และกระจายอุตสาหกรรมไปตามภูมิภาคตาง ๆ
ของประเทศ เพื่อกระจายรายได และผลประโยชนใหทั่วถึง พรอมกันนั้น พรรคเอกราชมีนโยบายที่จะให
กิจการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบตอสังคมในดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสิ่งจําเปน
ตอสุขภาพและความเปนอยูของประชาชนในขณะเดียวกันพรรคเอกราชมีนโยบายที่ใหรัฐประสานงาน
รวมมือและหารือกับธุรกิจภาคเอกชนในการดําเนินนโยบายและมาตรฐานดานอุตสาหกรรมเพื่อความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติโดยสวนรวม
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว พรรคเอกราชจึงกําหนดวิธีดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ประกันการผลิตและราคาผลิตผลของการเกษตร ชาวนา ชาวไร อยางเปนระบบและเปนธรรม
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(๒) ปลดเปลื้องภาระหนี้สินของเกษตรกร ชาวนา ชาวไร ใหทุเลาเบาบางจนหมดสิ้นไปดวยวิธีการ
และขึ้นตอนอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) สนับสนุนสถาบันการเกษตรใหมีประสิทธิภาพและมีบทบาทเขมแข็งขึ้น ทั้งดานการผลิต
และการจําหนาย ตลอดจนการบริหารงานในองคการ
(๔) สงเสริมใหภาคเกษตรกรรมเจริญเติบโตทันกับความกาวหนาของประเทศ โดยปรับอัตราภาษี
เครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับการเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตผลและคุณภาพใหสูงขึ้น
(๕) สงเสริม ใหเกษตรกรสามารถหาวัสดุที่ใ ชใ นการผลิตที่สําคัญ เชน ปุย สารเคมี และ
ยาปราบศัตรูพืชราคาถูกและมีคุณภาพอยางพอเพียง
(๖) สงเสริมและสนับสนุนโครงการเกษตรกรรายยอยในชนบทของประชาชน เพื่อหารายได
เสริมครอบครัวและชุมชน
(๗) สงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับอารยประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๘) สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และการสงออกอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
ตลอดจนอุตสาหกรรมครัวเรือนของชุมชนในเมืองและชนบท
(๙) เรงรัดการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและจําเปนพื้นฐาน ตลอดจนสาธารณูปโภคใหพอเพียง
สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
(๑๐) ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวด เพื่อรักษาสภาวะแวดลอม
ใหอยูในสภาพปกติ ตามมาตรฐานสากลดวยมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
๖. นโยบายดานการสังคม
เนื่องดวยประเทศไทยไดประสบปญหาความลาหลังในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
จนกอใหเกิดเปนปญหาทางดานสังคม เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาฉอราษฎรบังหลวง ปญหาติดยา
เสพติด ปญหาการวางงาน และปญหาสวัสดิการสังคม เปนตน ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี้ ไดกลายเปน
อุปสรรคตอการสรางสรรคความมั่นคงของชาติ และตอความเจริญกาวหนาในอนาคตของชาติ พรรค
โดยความรวมมือจากปวงชนชาวไทยทุกชนชั้นไดพิจารณากําหนดวิธีดําเนินการในดานการสังคมไว ดังนี้
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๖.๑ จะตองเผยแพรความรู ความเขาใจในเรื่อง ปญหาของชาติบานเมืองโดยเฉพาะใหเห็นวา
การสถาปนาระบอบประชาธิปไตยใหสําเร็จจะเปนกุญแจดอกแรกที่จะทําใหสามารถแกปญหาอื่น ๆ
ของประชาชน และของประเทศชาติใหลุลวงไปไดงายขึ้น และไปสูความสําเร็จไดดังปรารถนา
๖.๒ จะดําเนินการแกปญหาสังคมบนพื้นฐานของการแกปญหาทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย
การศึกษา อบรม และมาตรการทางกฎหมาย
๖.๓ สงเสริมใหมีการประกันสังคมแกชนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในสวนของเอกชน และสวนของ
รัฐบาล โดยการ
(ก) จัดที่อยูอาศัยใหแกประชาชนใหพอเพียง และใหมีสภาพที่เหมาะสมไดมาตรฐาน
(ข) ประชาชนที่ยากจนหรือชวยเหลือตัวเองไมได เนื่องจากสภาพแวดลอม ความสมบูรณ
ทางรางกายหรือพื้นฐานการศึกษาไมอํานวยจะไดรับการชวยเหลือแบบรัฐสวัสดิการสงเคราะห
(ค) จัดตั้งสถาบันประกันสังคม หรือควบคุมและสนับสนุนการประกันสังคมดานตาง ๆ
ขึ้นเปนการเฉพาะโดยที่ทางหนวยงานที่ทําหนาที่ประกันสังคมดานตาง ๆ เขาดวยกัน ยกระดับขึ้นเปน
ทบวงการเมืองหรือกระทรวง
๖.๔ ปฏิรูประบบงานของหนวยราชการ ที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง
ใหสามารถรักษาความปลอดภัยแกประชาชนไดอยางแทจริงทําใหปริมาณการเกิดปญหาอาชญากรรม
ลดนอยและสูญสิ้นลงไปในที่สุด เพื่อความสันติสุขและมีหลักประกันทางดานสรางสันติภาพของประชาชน
๖.๕ สงเสริมใหมีการพัฒนากําลังคนดานจิตใจ เนื่องจากปญหาสังคมในปจจุบันมีแนวโนม
ในการทําลายความสงบสุขสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เปนตน โดยการ
(ก) เผยแพรคานิยมดานบุคคลและสังคมไทยที่ถูกตองทางสื่อมวลชนทุกรูปแบบ
(ข) ตรวจสอบการทํางานของรัฐใหเปนไปตามนโยบายพัฒนาคนทางจิตใจ สนับสนุน
ขาราชการที่ดี และแนะนําสงเสริม ขจัดและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ รวมทั้ง
การกดขี่ขมเหงราษฎร
(ค) สนับสนุนและชวยสรางสรรคสิ่งแวดลอมในสังคมใหดีขึ้น สรางโครงการแกกฎหมาย
ที่ไมเปนธรรม การอนุรักษธรรมชาติ และขจัดการทําลายสภาวะแวดลอมตาง ๆ โดยเด็ดขาด ขจัดแหลง
อบายมุขสิ่งยั่วยุ การละเมิดศีลธรรมตาง ๆ สนับสนุนนโยบายประหยัด และขจัดความฟุมเฟอยตาง ๆ
(ง) พิทักษสิทธิและความเสมอภาคในสังคมทุก ๆ ดาน
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๖.๖ จะสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเยาวชนของชาติ ใหเปนผูมีความสมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อความมั่นคงแหงชาติ
๖.๗ ปองกันและแกไขเหตุแหงความไมเปนธรรมในสังคมไทยทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น
ถึงระดับชาติ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลาใหปรากฏเปนจริง
๖.๘ ปลูกฝงจิตสํานึกและอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแกประชาชน
และขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง
๖.๙ กระจายความเจริญทุกดานไปสูชนบท เพื่อผอนคลายความแออัดยัดเยียดออกจากเมืองหลวง
และเมืองใหญ ๆ ปรับการขยายตัวของประชากรใหสัมพันธกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และขนาด
ของประเทศ โดยวางแผนครอบครัวอยางถูกตอง
๗. นโยบายดานวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของการดํารงอยูของชาติ ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมี
ความสําคัญตอปญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชาติดวย ถาปลอยปละละเลยตอวัฒนธรรม
จนเกิดเปนปญหาขึ้นมาแลวก็จะทําใหการแกปญหาอื่น ๆ ของชาติมีความยุงยาก ในปจจุบันวัฒนธรรม
ของไทยถูกละเลยจนกลาวไดวาประชาชนสวนหนึ่งไดดํารงอยูอยางไมคํานึงถึงวัฒนธรรม หากรัฐบาลใด
ไมจริงจังตอการรักษาและประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมแลว ยอมจะทําใหสังคมของชาติตองประสบ
ความเสื่อมโทรมเปนปญหาที่จะตองแกไขกันดวยความยากลําบาก อยางไรก็ดี พรรคเอกราชกําหนด
วิธีดําเนินการในดานวัฒนธรรมรวมกับพี่นองปวงชนชาวไทยไว ดังตอไปนี้
๗.๑ ฟนฟู สงเสริม และเชิดชูวัฒนธรรมไทยที่สูงสงสืบทอดมาแตบรรพบุรุษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความสัมพันธกับตางชาติ
๗.๒ ปองกัน วัฒนธรรมต่ําทรามทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และแพรมาจากตางประเทศ
โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายและการศึกษาอบรมควบคูกัน
๗.๓ สงเสริมเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตางเชื้อชาติในประเทศไทยในการพัฒนาวัฒนธรรม
ของตนที่ดีงามตอสังคมชาติไทย
๗.๔ พัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองและกําหนดมาตรการและปลูกฝงชาตินิยมใหแกประชาชน
ทุกหมูเหลาใหตระหนักในความเปนจริงตามทัศ นคติที่วาการเมือง คือ คุณธรรม และการเสียสละ
เปนสิ่งมีเกียรติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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ของไทยจําเปนที่จะตองมีวัฒนธรรมทางการเมืองตามหลักลัทธิประชาธิปไตย หาไมเชนนั้นการสถาปนา
ระบอบประชาธิปไตยดังกลาวก็จะประสบความลมเหลว
๗.๕ สงเสริมและรักษาความบริสุทธิ์ผุดผองของพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาประจําชาติไทย
รวมทั้งศาสนาอื่น ๆ ในประเทศ และจะเนนหนักในการสงเสริมใหไดมีการปฏิบัติธรรมที่ถูกตองเพื่อสันติสุข
แหงสังคมไทยสืบไป
๘. นโยบายดานการศึกษา
พรรคเอกราช มีนโยบายที่จะสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาใหมีคุณภาพและพัฒนาสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศชาติ แกไขปญหาขาดแคลนที่เรียน เปดโอกาสใหเยาวชนของชาติไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง พรอมปรับปรุงคุณภาพทางดานการบริหารการศึกษาใหมีประสิทธิภาพจัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอแกการศึกษาของชาติ สนับสนุนภาคเอกชนใหมีสวนรวมและจัดตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับ
พรอมกับสงเสริมบุตรของผูมีรายไดนอยใหไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง สงเสริมการศึกษาดานจริยธรรม
และหลักธรรมศาสนา เพื่อพัฒนาดานจิตใจ ดังนั้น พรรคเอกราช จึงกําหนดวิธีดําเนินการในดานการศึกษา
ไว ดังตอไปนี้
๘.๑ ใหองคกรปกครองทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ของสังคม สงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนใหทันสมัยยิ่งขึ้น ตลอดจนขยายการศึกษาใหเขาถึงชนบท
ที่หางไกลอยางทั่วถึง
๘.๒ ขยายการศึกษาภาคบังคับใหสูงขึ้น โดยสอดคลองกับสภาพความเจริญพัฒนาของสังคม
และเศรษฐกิจของชาติ
๘.๓ สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากร ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนและสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรม เปนตน ใหเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ
๘.๔ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต
๘.๕ สนับสนุนใหผูที่ดอยโอกาสและผูพิการมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพมากขึ้น
โดยพึ่งตนเองได
๘.๖ เสริมสรางสวัสดิการ ขวัญกําลังใจและสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแก ครู อาจารย และ
บุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับ เพื่อใหมีความมั่นคงและภาคภูมิใจในวิชาชีพ
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๘.๗ ปรับปรุงการบริหารและการดําเนิน การทั้งปวงของสถาบัน การศึกษาใหกาวหนาและ
คลองตัว ตลอดจนมีอิสระในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
๙. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
พรรคเอกราชตระหนักดีวา แรงงานเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดของชาติ โดยเหตุนี้พรรคจึงถือ
นโยบายแรงงานเปนนโยบายหลักอันหนึ่งของพรรค โดยมีเปาหมายอยางชัดแจงในการที่จะสนับสนุน
ปรับปรุงพัฒนาแรงงานไทยใหมีความรู มีฝมือ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และทัศนคติที่เหมาะสม
เพื่อที่จะมีงานทําที่มีรายไดเพียงพอแกการดํารงชีพและพัฒนาตนเองและครอบครัว ขณะเดียวกันก็จะไดรับ
การคุมครองแรงงานไทยใหมีรายได ชั่วโมงทํางาน วันหยุด สวัสดิการ และหลักประกันที่เหมาะสม
พรอมทั้งสงเสริมใหแรงงานไทยไดมีการกอตั้งองคการของผูใชแรงงาน และกลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อประโยชน
ของผูใชแรงงานและสังคมสวนรวม
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในปจจุบัน ไดกอ ใหเกิดภาวะเดือดรอนแกแ รงงานไทยเปน อยางมาก
จํานวนผูตกงานและถูกออกจากงานไดเพิ่มขึ้นและจํานวนผูวางงานในขณะนี้เปนจํานวนมาก นอกจากนี้
คนงานสวนใหญยังมีรายไดต่ําไมเพียงพอกับคาครองชีพที่เพิ่มขึ้น คนงานจํานวนไมนอยตองทํางานหนัก
มีชั่วโมงทํา งานยาวในสถานที่ทํางานที่ข าดสุข ลักษณะและมีอุบั ติเหตุ จากการทํา งานเพิ่ม ขึ้น เสมอ
นอกจากนี้ แรงงานไทยจํานวนมากที่ไปทํางานตางประเทศก็ไมไดรับความคุมครองเทาที่ควร ทั้ง ๆ ที่
แรงงานเหลานี้นําเขาเงิน ตราตางประเทศปละนับหมื่นลานบาท และคนงานในภาคเอกชนมีจํานวน
หลายลานคนที่ขาดสวัสดิการ ในกรณีเจ็บปวย และหลักประกันเมื่อตองออกจากงาน ทําใหเกิดความเสียหาย
แกเศรษฐกิจของประเทศชาติ
พรรคเอกราชขอกําหนดวิธีดําเนินการในดานนโยบายแรงงงานและสวัสดิการสังคม ดังตอไปนี้
(๑) แกไข ปรับปรุงกฎหมาย ประกาศและคําสั่งที่ไมเปน ธรรมเกี่ยวกับแรงงานและสาขา
อาชีพตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมยิ่งขึ้น
(๒) ขยายการจา งงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหม ากขึ้น และขจัด การกีด กัน การเขา ทํา งาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการขูดรีดแรงงานใหเหมาะสมกับมาตรฐานการครองชีพ และความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
(๓) เพิ่มความมั่นคงในการทํางาน และหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงานทั้งที่ทํางาน
ในประเทศและตางประเทศ
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(๔) สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุมสมาคมและชมรมที่เปนประชาธิปไตย
เปนประโยชนตอสังคมและความมั่นคงของประเทศ
(๕) สนับสนุนการเคลื่อนไหวที่เรียกรองความเปนธรรม และผลประโยชนที่ถูกตองตามกฎหมาย
ของเกษตรกร กลุมอาชีพ และผูใชแรงงานทั่วไป
(๖) สงเสริมและสนับสนุนการฝกอาชีพแกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปองและผลประโยชน
อันพึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๗) ใหการรับรองอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศใหเพิ่มมากขึ้น
(๘) สงเสริม ระบบแรงงานสั ม พัน ธ การคุ ม ครองแรงงาน และมาตรการความปลอดภั ย
ในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคีใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
(๙) จัดตั้งศูนยสารนิเทศและสวัสดิการใหเปนศูนยขอมูลในการจัดหางาน การจัดทําทะเบียน
ผูใชแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแกผูใชแรงงาน
๑๐. นโยบายดานการกีฬา
พรรคเอกราชสงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬา เปนการสงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกาย
มีสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วกัน สงเสริมใหมีกีฬาพื้นฐาน เพื่อการแขงขันสมัครเลนและอาชีพทั้งระดับชาติ
และระดับโลกและสรางขวัญกําลังใจใหแกนักกีฬาที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศไทย พรรคจึงไดกําหนดวิธีการ
เพื่อดําเนินการตามนโยบายดานกีฬา ดังตอไปนี้
๑๐.๑ สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย และเลน กีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน
โดยการสรางสถานที่ฝก ที่แขงขันและที่พักผอนสาธารณะใหเพียงพอ โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ
๑๐.๒ สงเสริมใหมีกีฬาพื้นฐาน เพื่อการแขงขันสมัครเลนและอาชีพดวยการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนใหดําเนินกิจกรรม ตลอดจนใหเอกชนไดมีสวนรวมในการดําเนินการและจัดการบริหาร
๑๐.๓ สรางขวัญและกําลังใจแกนักกีฬาที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศ และนักกีฬาที่ไปแขงขัน
ในนามของทีมชาติใหมีมาตรฐานการครองชีพ และความมั่นคงในอนาคตดีขึ้น
๑๐.๔ สงเสริมเลนกีฬาของประชาชนตั้งแตเยาววัย ดวยมาตรฐานการเลนที่ถูกตองเปนสากล
สนับสนุนการพัฒนาการผลิตอุปกรณกีฬาภายในประเทศใหไดมาตรฐานและราคาถูก รวมทั้งตั้งศูนยกีฬา
ระดับนานาชาติ เพื่อเปนที่ซอมฝกสอน และเก็บกักนักกีฬาระดับชาติ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

๑๑. นโยบายดานสาธารณสุข
พรรคเอกราชมีนโยบายอยางแนวแนที่จะใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขอยางเทาเทียมกัน
ในอัตราคาใชจายที่เหมาะสม พรอมกับปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของแพทย
พยาบาล และบุคลากรดานการแพทย ปรับปรุงกิจการสาธารณสุขมูลฐานใหเกิดประโยชนแกประชาชน
อยางทั่วถึง สงเสริมดานโภชนาการและแกไขปญหาโภชนาการในทองถิ่นตาง ๆ นอกจากนี้ ยังมีนโยบาย
สนับสนุนใหเอกชนเขารวมรับภาระดานบริการสถานพยาบาล โดยไมใหเปนภาระหนักแกประชาชน
และยึดมั่นในจรรยาบรรณแพทยที่จะรับผูปวยฉุกเฉินเขารักษาพยาบาล นําหลักการประกันสังคมมาใช
สําหรับชวยเหลือผูปวยที่มีรายไดนอย ในขณะเดียวกันก็สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและรายไดของแพทย
พยาบาล และบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสมแกสภาพความเปนอยูและรายจาย
ดังนั้น พรรคเอกราชจึงกําหนดวิธีการดําเนินการนโยบาย ดังตอไปนี้
๑๑.๑ จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ และเหมาะสมในการสงเสริมการสาธารณสุขทั้งในดาน
สาธารณสุขมูลฐาน การปองกัน การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพอนามัย การปรับปรุงดานโภชนาการ
๑๑.๒ สงเสริมภาคเอกชนใหมีสวนรวมบริการสาธารณสุข เชน จัดตั้งสถานพยาบาล โรงพยาบาล
โดยมีการควบคุมอัตราคาบริการมิใหเปนภาระหนักแกประชาชนเกินไป รวมทั้งการรับผูปวยฉุกเฉิน
เขารักษาพยาบาล โดยไมคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดความจําเปนอยางแทจริง แตตองคํานึงถึง
จรรยาบรรณแพทย และรัฐเปนผูรับภาระคาใชจายนั้นตามมาตรการและกฎเกณฑที่กําหนดขึ้น
๑๑.๓ เรงรัดการผลิตบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทุกสาขา พรอมกับปรับปรุงรายได
และสวัสดิการของแพทย พยาบาล และหนาที่สาธารณสุข โดยเฉพาะที่ประจําทํางานอยูใ นชนบททีห่ า งไกล
เพื่อเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
๑๑.๔ เรงขยายโรงพยาบาลในชนบทใหเพียงพอกับความตองการจัดตั้งสถานีอนามัยใหครบ
ทุกตําบล พรอมทั้งจัดหาอุปกรณที่จําเปนทุกดานใหเหมาะสม
๑๑.๕ สงเสริมการจัดตั้งโรงเรียนแพทยขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อผลิตแพทยใหมีจํานวนมากขึ้น
ไดสัดสวนที่ถูกตองกับจํานวนประชาชน
๑๑.๖ สงเสริมดานอาหาร โภชนาการ และงานสุขาภิบาลทั่วไป รวมทั้งการปองกันมลพิษ
หรือสิ่งแวดลอมเปนพิษทั้งในเมืองและชนบท
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๑๑.๗ จัดระบบการสงเคราะห รักษาพยาบาลแกผูที่มีรายไดนอยดวยประกันสังคมเพื่อประชาชน
มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลเทาเทียมกัน
๑๑.๘ สนั บสนุ น การจั ด ตั้ง กองทุ น สาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ านในรู ป สหกรณ เ พื่อ ใหเ กิ ด
ความรวมมือระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมีเจาหนาที่ของรัฐใหคําแนะนําและประสานงานอยางใกลชิด
๑๑.๙ สงเสริมโครงการกระจายแพทยสูชนบทที่หางไกล โดยวางมาตรการและกฎเกณฑ
ใหผูสําเร็จวิชาแพทยประจําอยูในชนบทตามระยะเวลาที่กําหนด
๑๒. นโยบายดานความปลอดภัยและกระบวนการยุติธรรม
พรรคเอกราชมีนโยบายที่จะยึดถือเสรีภาพและความมั่นคงของการดํารงชีพ เปนพื้นฐานของ
สภาพสังคม โดยจะตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ปองกันอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ
พรอมกับใหความยุติธรรมในการดําเนิน คดีแ กผูถูกกลาวหา ปองกัน การทุจริตเพื่อชวยผูกระทําผิด
และปรับปรุงรายไดและสวัสดิการของเจาหนาที่ตํารวจกับผูที่มีหนาที่เกี่ยวของในระบบการพิทักษสันติราษฎร
และกระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น พรรคเอกราชจึงกําหนดวิธีการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบาย ดังตอไปนี้
๑๒.๑ ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสิน
และกระบวนการยุติธรรมใหเหมาะสมแกสภาพการณในปจจุบัน
๑๒.๒ สงเสริมและเผยแพรการศึกษากฎหมายและกฎ ระเบียบที่จําเปนและเกี่ยวของกับชีวิต
ประจําวันของประชาชนดวยวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม โดยอาศัยสื่อมวลชนตาง ๆ รวมทั้งการจัดพิมพเผยแพร
๑๒.๓ ปรับปรุงกําลังเจาหนาที่ตํารวจใหเหมาะสมกับอัตราการครองชีพ และสภาพความเปนอยู
ใหไดสัดสวนกับความตองการ พรอมกับปรับปรุงรายได สวัสดิการ ตลอดจนความเปนธรรมในการแตงตั้ง
โยกยายของตํารวจ โดยเฉพาะรายไดต่ําที่สุดจะตองไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา พรอมกับจัดสรรผลประโยชน
จากคาปรับในคดีตาง ๆ เปนกําลังใจใหแกตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
๑๒.๔ สนับสนุนการจัดตั้งศาลจราจรเพื่อทําหนาที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับการจราจร โดยไมให
อํานาจเจาหนาที่ตํารวจจราจรปรับเอง แลวจัดสรรคาปรับเปนสัดสวนใหแกตํารวจจราจรผูออกใบสั่ง
เพื่อเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน
๑๒.๕ ปรับปรุงระบบศาลยุติธรรมใหการพิจารณาคดีเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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๑๒.๖ สนับสนุนการจัดตั้งศาลปกครองเพื่อเปนสถาบันใหความเปนธรรมในกรณีที่ประชาชน
ขัดแยงกับขาราชการ หรือกรณีขัดแยงระหวางหนวยราชการดวยกันและมีหนวยงานรับเรื่องราวรองทุกข
ที่มีคุณภาพ
๑๒.๗ จัดบริการใหคําแนะนํา ปรึกษาดานกฎหมายแกประชาชนผูมีรายไดนอยอยางทั่วถึง
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกปญหาที่ประชาชนประสบและหากจําเปน
ตองดําเนินคดี ก็สนับสนุนใหมีการจัดบริการดานทนายความโดยเรียกวา คาใชจายในอัตราต่ํา
๑๒.๘ สนับสนุนวิธีการใหผูถูกกลาวหาทุกรายปรึกษาหารือกับทนายความได เพื่อรักษา
ความยุติธรรมแกประชาชน
๑๒.๙ สนับสนุนการวางมาตรการควบคุมการครอบครองอาวุธของประชาชนใหรัดกุมยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอาวุธปน โดยมีการพิจารณาอยางรอบคอบกอนออกใบอนุญาตครอบครองและพกพาอาวุธ
พรอมทั้งกับมีการสืบประวัติอาชญากรรมอยางละเอียดกอนอนุมัติ
๑๒.๑๐ สนับสนุนการปรับปรุงเรือนจําทัณฑสถาน และสถานที่คุมขังตาง ๆ ใหมีสภาพอันสมควร
แกศักดิ์ศรีของมนุษย และจัดโครงการพัฒนาดานความรู วิชาชีพ และการอบรมจริยธรรมแกผูตองขัง
เพื่อใหโอกาสอันดีเมื่อพนโทษออกไปอยูรวมกับสังคมภายนอก
๑๓. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการและผูดอยโอกาส
พรรคเอกราชเล็งเห็นความสําคัญของสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ และผูดอยโอกาสทั้งหลาย
ใหมีสิทธิเสรีภาพในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเทาเทียมกับประชาชนโดยทั่วไป เพื่อใหเปนไป
ตามนโยบายดังกลาว พรรคเอกราชจึงไดกําหนดวิธีการดําเนินการ ดังตอไปนี้
๑๓.๑ ปรับปรุงกฎหมาย ออกกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายเพื่อสงเสริมใหหญิงและชาย
มีสิทธิเทาเทียม และขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
๑๓.๒ ใหสตรีมีสิทธิสมบูรณในการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
๑๓.๓ ใหความคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ และผูดอยโอกาส มิใหถูกเอาเปรียบ
ในสังคม และปองกันมิใหเด็กและเยาวชนไปประกอบธุรกิจทางเพศ
๑๓.๔ สนับสนุนใหมีการพัฒนาเด็ก เยาวชน คนพิการ และผูดอยโอกาสในการประกอบอาชีพ
และความมั่นคงปลอดภัย
๑๓.๕ สนับสนุนการจัดตั้งกลุมชมรมของสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข รวมทั้งปองกันการขูดรีดแรงงานเด็กอยางจริงจัง
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๑๔. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
พรรคเอกราชเล็งเห็น ความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมิใ หเกิดมลพิษอันเปนอัน ตราย
ตอสุขภาพและชีวิตความเปนอยูของประชาชน ตลอดจนการพิทักษรักษาและปองกันการเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขเมื่อเกิดสภาพเชนวานั้นขึ้น
ดังนั้น พรรคเอกราชจึงกําหนดนโยบายและมาตรการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
๑๔.๑ กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
อยางแนนอนและถูกตองสอดคลองกับความเปนจริงของชาติ และของโลก
๑๔.๒ ใหก ารศึ กษาและเผยแพรความรูเกี่ ยวกั บความสําคั ญและคุณ คา ของระบบนิเ วศน
รวมทั้งทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
๑๔.๓ เรงรัดและปองกัน แกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษทั้งในปจจุบัน และอนาคต
๑๔.๔ ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติใหคืนสูสภาพเดิมและ
อนุรักษ ปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติใหคงไว
๑๔.๕ พัฒนาการใชพลังงานจากธรรมชาติและทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมกอใหเกิด
ผลเสียตอภาวะแวดลอมและมุงพึ่งตนเองในดานพลังงานหลักของชาติเปนสําคัญ
๑๕. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
หนาที่การปองกันประเทศยอมเปนหนาที่ของปวงชนชาวไทย ทุกเพศทุกวัยทั่วทั้งชาติ ซึ่งหนาที่
ในการปองกันประเทศของปวงชนชาวไทยที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ ความเปน อัน หนึ่งอัน เดียวกัน
ในการสรางกองทัพแหงชาติ อันประกอบดวย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เปนหลักสําคัญ
และสนับสนุนกองทัพแหงชาติใหปฏิบัติภารกิจในการปองกันประเทศ อันไดแก เอกราชของชาติ อธิปไตย
ของปวงชน บูรณภาพแหงราชอาณาจักรและพิทักษสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหสถิตสถาพร
ดังนั้น จึงกลาวไดวาภารกิจดังกลาวเปนหนาที่ที่กองทัพแหงชาติถือเปนสัจจะปฏิญาณของพรรค จึงได
กําหนดวิธีดําเนินการในการสงเสริมใหกองทัพแหงชาติไดมีสมรรถภาพที่สมบูรณเพื่อใหสมกับภารกิจ
ดังกลาว โดย
๑๕.๑ จะปรับปรุงและพัฒนาใหกองทัพแหงชาติไดมีความพรอมทางทหารอยางสัมพันธกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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๑๕.๒ สงเสริมใหกองทัพแหงชาติไดชวยในการพัฒนาประเทศในยามสงบ นอกเหนือไปจาก
ภารกิจในการปองกันประเทศ
๑๕.๓ สงเสริมการปรับปรุงดานสวัสดิการของกองทัพ ทั้งดานที่อยูอาศัย การรักษาพยาบาล
การกีฬา และอื่น ๆ และการพัฒนากําลังพลของกองทัพ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนากําลังคน
ของชาติโดยทั่วไป ตลอดจนแกไข เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ขอบังคับกวาง ๆ ใหทันสมัยยิ่งขึ้น
๑๕.๔ สงเสริมใหกองทัพแหงชาติตระหนัก และเขาใจบทบาทของกองทัพในการสถาปนา
ระบอบประชาธิปไตย รักษาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงสืบไป
๑๕.๕ ใหมีก ารปรับปรุงยุ ทธศาสตรใ นการปองกัน ประเทศ โดยยึดหลักการตนเองเป น
ประการสําคัญ
๑๕.๖ สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้นใชเอง บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองอยางคุมคา
และประหยัด
๑๕.๗ สนับสนุนและสงเสริมใหทหารไดรับการศึกษา ฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อยางกวางขวาง ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกอยางสูงในการรับผิดชอบตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
๑๖. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พรรคเอกราชเล็งเห็นความจําเปนอยางชัดแจงและตระหนักเปนอยางยิ่งวา การจะนําประเทศไทย
ใหกาวทันโลก ใหหลุดพนจากภาวการณดอยพัฒนา และความยากจน ใหเปน ผูประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และใหมีเสถียรภาพและความมั่นคงตองอาศัย
การพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหพึ่งตนเองได ซึ่งการนั้น จําตองปฏิบัติ
อยางจริงจัง รีบดวนและตอเนื่อง
เพื่อใหบรรลุจุดหมายดังกลาว พรรคเอกราชไดกําหนดวิธีการ การดําเนินการในนโยบาย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อประโยชน
ในเรื่อง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การบริหาร และคุณภาพชีวิตของประชากร
(๒) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เปนประโยชนของชาติกับนานาชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศ
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(๓) พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใ หมีคุณภาพ และปริม าณพอเพียงกับ
ความตองการของชาติ
(๔) สนับสนุนและสงเสริม บทบาทของเอกชน ใหมีสวนชวยในโครงการพัฒนา และใช
เทคโนโลยีในวิสาหกิจตาง ๆ อันจะนํามาซึ่งผลประโยชนสวนรวมของชาติ
นโยบายทั้ง ๑๖ ประการที่ไดกลาวมานี้ เปนวิธีการตามนโยบายที่พรรคเอกราชไดกําหนดขึ้น
เปนแนวทางในการแกปญหาของชาติ เพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ของชาติที่แทจริง และสอดคลองกับสภาวการณและลักษณะพิเศษของประเทศไทย ซึ่งจะเปนปจจัยพื้นฐาน
ของการแกปญหาทั้งปวงของชาติใหตกไปไดอยางแนนอน
พรรคเอกราชไดมีปณิธานที่แนวแนตามอุดมคติและอุดมการณของพรรคที่จะเปนผูแทนของ
ปวงชนชาวไทยเขารับผิดชอบในการแกปญหาของชาติใหลุลวงไปเพื่อความสถาพรของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และเพื่อสวนรวมของชาติไดกาวหนาทัดเทียมกับนานาชาติตอไปใหได แตการที่
พรรคเอกราชจะกาวไปสูการปฏิบัตินโยบายที่เสนอมานี้ ก็ตองไดรับการยินยอมและการสนับสนุนจาก
พี่นองประชาชนชาวไทยทุกทาน
ฉะนั้น พรรคเอกราชจึงขอเสนอนโยบายทั้ง ๑๖ ประการนี้ ตอพี่นองประชาชนชาวไทย
ไดพิจารณาเพื่อจะไดสงเสริมใหพรรคเอกราชเปนผูแ ทนในการปฏิบัติน โยบายนี้ใหปรากฏเปนจริง
เพื่อใหประเทศชาติและปวงชนชาวไทยผานพนวิกฤติการณและสามารถพัฒนาชาติไปสูสังคมที่สมบูรณ
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขใหดํารงอยูสืบไปชั่วนิรันดร
ขอบังคับพรรคเอกราช
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคเอกราช เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ไดมีมติเปนเอกฉันท
กําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในการบริหารและการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองของพรรค เพื่อบรรลุเจตนารมณในการใหพรรคเอกราชเปนพรรคการเมืองของประชาชน
ที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาของปวงชนชาวไทย เพื่อเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองการปกครอง
ประเทศตามวิถีของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเอกราช” พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบียน
พรรคการเมืองเปนตนไป
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคเอกราช” เรียกชื่อยอวา “อ.ก.ร.” เรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา “INDEPENDENT PARTY” และเรียกชื่อยอวา “I.D.P.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเปนวงกลมสองวงซอนกัน
วงกลมดานในมีพื้นเปนสีเขียวเปนรูปธงชาติดาบคูสีเหลืองและชอชัยพฤกษสแี ดงทัง้ สองดาน
วงดานนอกมีพื้นเปนสีขาว ดานบนมีตัวอักษรภาษาไทยวา “พรรคเอกราช” และดานลาง
มีอักษรภาษาอังกฤษวา “INDEPENDENT PARTY” ตัวอักษรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเปนสีน้ําเงิน
ระหวางอักษรทั้งสองมีรูปดาวสีแดงทั้งสองดานดังภาพ

(๒) ความหมายภาพ
ธงชาติ หมายถึง เอกราช ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ดาบคู หมายถึง อุดมการณและการตอสูเพื่อปกปองรักษาไวซึ่งเอกราช สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ชอชัยพฤกษ หมายถึง เอกลักษณของคนไทย คือ รักความเปนไท อิสระ เสรีภาพ ไมชอบ
การเบียดเบียน รักการประสานประโยชน เทิดทูนไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ดาว หมายถึง ความยิ่งใหญของประเทศไทยในสังคมโลก
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สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ มีเกษตรกรรมเปนพื้นฐาน ชาวนา ชาวไร คือ กระดูกสันหลัง
ของชาติ จะตองมีความกินดี อยูดี มีสุข
สีแดง หมายถึง อุดมการณประชาธิปไตยที่พรรคเอกราชยืนหยัดในการสรางสรรคระบอบ
ประชาธิปไตยใหสมบูรณ และสรางพรรคเอกราชใหเปนของประชาชน (MASS PARTY) อยางแทจริง
สีน้ําเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย ที่ประชาชนชาวไทยจะตองเทิดทูน บุคคลใด
จะละเมิดมิได
สีขาว หมายถึง คุณธรรม และศาสนาที่ประชาชนทั้งประเทศยึดถือปฏิบัติเพื่อความผาสุก
ของสังคมไทย
สีเหลือง หมายถึง แผนดินไทยเปนแผนดินธรรมแผนดินทอง
(๓) ตรายางเครื่องหมายสําหรับประทับรับรองเอกสารของพรรคเปนเครื่องหมายยอในลักษณะ
เดียวกันตาม (๑) หากแตใชสีเดียวกันลวน ดังภาพ

ขอ ๕ สํานักงานใหญของพรรคเอกราช ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๖๓/๑๕ ถนนพหลโยธิน ๓๒
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ การโยกยายที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรค ใหเปนไป
ตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยมติเห็นชอบไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค
ขอ ๖ สาขาพรรคเอกราชที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด ใหเรียกชื่อวา “พรรคเอกราช
สาขา.............” โดยมีชื่อของทองถิ่นนั้นตอทายดวย
ขอ ๗ อุดมการณของพรรคเอกราช คือ ระบบความคิดที่พรรคจะตองยึดมั่น ยืนหยัดและ
ศรัทธาตลอดไป คือ
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(๑) การเมืองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๒) เศรษฐกิจระบบเสรีนิยมอันมีแผนสมบูรณปองกันการผูกขาดปจจัยการผลิตและวิสาหกิจ
สําคัญของชาติ
(๓) สังคมวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เพียบพรอมดวยเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ คุณธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
ขอ ๘ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายถึง พรรคเอกราช
“ขอบังคับ” หมายถึง ขอบังคับพรรคเอกราช
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกพรรคเอกราช
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารพรรคเอกราช
“กรรมการบริหาร” หมายถึง กรรมการบริหารพรรคเอกราช
“คณะผูบริหาร” หมายถึง คณะผูบริหารพรรคเอกราช
“ผูบริหาร” หมายถึง ผูบริหารพรรคเอกราช
“หัวหนาพรรค” หมายถึง หัวหนาพรรคเอกราช
“รองหัวหนาพรรค” หมายถึง รองหัวหนาพรรคเอกราช
“เลขาธิการพรรค” หมายถึง เลขาธิการพรรคเอกราช
“รองเลขาธิการพรรค” หมายถึง รองเลขาธิการพรรคเอกราช
“เหรัญญิกพรรค” หมายถึง เหรัญญิกพรรคเอกราช
“โฆษกพรรค” หมายถึง โฆษกพรรคเอกราช
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายถึง คณะกรรมการสาขาพรรคเอกราช
“สภาที่ปรึกษาพรรค” หมายถึง สภาที่ปรึกษาพรรคเอกราช
“คณะกรรมาธิการพรรค” หมายถึง คณะกรรมาธิการพรรคเอกราช
“กรรมาธิการพรรค” หมายถึง กรรมาธิการพรรคเอกราช
“สํานักงานใหญ” หมายถึง สํานักงานใหญพรรคเอกราช
“สาขาพรรค” หมายถึง สาขาพรรคเอกราช
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายถึง คณะกรรมการสาขาพรรคเอกราช

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

“ประธานสาขาพรรค” หมายถึง ประธานสาขาพรรคเอกราช
“กรรมการสาขาพรรค” หมายถึง กรรมการสาขาพรรคเอกราช
“นายทะเบียนพรรค” หมายถึง นายทะเบียนพรรคเอกราช
“ผูอํานวยการพรรค” หมายถึง ผูอํานวยการพรรคเอกราช
“เขตเลือกตั้ง” หมายถึง เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
“ภาค” หมายถึง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใตและหมายความรวมถึง
กรุงเทพมหานคร
“นายทะเบียนพรรคการเมือง” หมายถึง นายทะเบียนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๙ บุคคลผูมีคุณสมบัติตอไปนี้ มีสิทธิเปนสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) มีความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและอุดมการณของพรรค
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๕) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) ไมเปนบุคคลตองคุมขังอยูในหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๗) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือบุคคลลมละลาย
(๘) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๑๐ บุคคลผูมีคุณสมบัติตามขอ ๙ ประสงคจะสมัครเปนสมาชิกพรรค ใหยื่นใบสมัคร
ตามแบบพิมพของพรรคตอเลขาธิการพรรค ผูอํานวยการพรรค กรรมการบริหาร นายทะเบียนพรรค
หรือประธานสาขาพรรค แลวใหเลขาธิการพรรค ผูอํานวยการพรรค กรรมการบริหาร นายทะเบียนพรรค
หรือประธานสาขาพรรค เสนอตอหัวหนาพรรค เมื่อหัวหนาพรรคอนุมัติใ หรับเขาเปน สมาชิกได
ใหออกบัตรสมาชิกใหในเวลาอันสมควร และมีสิทธิตามที่พรรคไดกําหนดไว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๑๑ สมาชิกมี ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและหัวหนาพรรคอนุมัติ
ใหเปนสมาชิกได
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่มีอุปการคุณตอพรรค หรือผูทรงคุณวุฒิพิเศษ หรือ
ผูเชี่ยวชาญที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเชิญเขาเปนสมาชิก โดยบุคคลนั้นตองตอบรับการเชิญ
เปนหนังสือ
ขอ ๑๒ สมาชิกตองเสียคาบํารุงตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๑๓ กรณีที่ผูประสงคจะเปนสมาชิกตามขอ ๑๐ ไมผานการพิจารณาจากหัวหนาพรรค
หรือคณะกรรมการบริหาร ใหมีหนังสือแจงไปใหผูนั้นทราบ
ขอ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารมีมติใหออกตามขอ ๙๐
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกตามขอ ๙
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
(๖) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๑๕ การลาออกจากสมาชิก ใหยื่นหนังสือลาออกตอหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรคหรือ
นายทะเบียนพรรค แลวแตกรณี และมีผลตอเมื่อเจาหนาที่สํานักงานใหญพรรคไดลงเลขรับหนังสือแลว
ขอ ๑๖ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๔ (๓) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหาร และสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับเทานั้น
แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีม ติคัดคานวา
มติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีม ติในวรรคแรกไปยังประธานรัฐสภา
และนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๑๗ สิทธิของสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) มีสิทธิใ นการเสนอขอคิดเปน สวนตัว หรืออภิปรายในที่ประชุม พรรคตามวาระเรื่อง
การบริหารและปฏิบัติการอื่น ๆ ของพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคุมครองอยางเสมอภาค ภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และขอบังคับพรรคกําหนดไว
(๓) มีสิทธิที่จะไดรับการยกฐานะขึ้นเปนผูปฏิบัติงานของพรรคหรือไดเลือกเปนผูแทนพรรค
เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อสมบูรณดวยคุณสมบัติเหลานี้
(ก) สามารถชี้แจงนโยบายและเปาหมายของพรรคใหประชาชนเขาใจ และทําใหพรรค
ไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวาง
(ข) เปนผูไมขัดแยงหรือมีขอบกพรองที่ไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการบริหาร
(ค) เปนผูแสดงใหเห็นถึงความเต็มใจและพากเพียรทํางานตามแนวทางและอุดมการณพรรค
(๔) มีสิทธิไดรับอบรมเพื่อพัฒ นาคุณภาพและรับสวัสดิการอื่น ๆ ที่พรรคจะพึงจัดใหแ ก
สมาชิกพรรค
(๕) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเปนราย ๆ ไป
(๖) ถาสมาชิกในสัดสวน ดังตอไปนี้
(ก) สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในขณะนั้นมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด หรือ
(ข) กรรมการบริหารจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหาร หรือ
(ค) สมาชิก สามัญ ของพรรคจํา นวนห าสิบ คนขึ้น ไป เห็ น วามติหรือข อบังคั บพรรค
ในเรื่องใดจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัด
หรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับพรรค
ดังกลาว ขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป
ขอ ๑๘ หนาที่ของสมาชิกมี ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาหาความรูและฝกฝนเพื่อพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ
ทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก และพรอมที่จะปรับปรุง แกไข
ความผิดพลาด บกพรองของตนเอง
(๒) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค สนับสนุนผูสมัครเขารับเลือกตั้งในนามของพรรค
และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยความเสียสละ เต็มใจ ไมเพิกเฉย ละเลยตอการเปนสมาชิกภาพ
ที่ดีของพรรค
(๓) ยึดมั่นตอวินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกอยางเครงครัด
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
ขอ ๑๙ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกมี ดังตอไปนี้
(๑) ใหสวัสดิการ คุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืดและสงเสริมอาชีพ ตลอดจนใหความรู
ความคิดทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ตามกฎหมายบัญญัติแกสมาชิก
(๒) ใหความเปน ธรรมแกสมาชิกในการแตงตั้งคัดเลือกเขารับตําแหนงทางการเมือง หรือ
การสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือการเลือกตั้งทุกระดับของพรรค
(๓) จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสมาชิก และสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๔) ให ถื อ ว าสมาชิ กเป น บุ ค คลสํ า คั ญของพรรคและให ป ฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บสิ ท ธิ ข องสมาชิ ก
ที่กําหนดไวในขอบังคับพรรคปรากฏเปนจริง
หมวด ๕
การบริหารงาน
ขอ ๒๐ องคประกอบของพรรค ประกอบดวย
(๑) ที่ประชุมใหญ
(๒) คณะกรรมการบริหาร
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(๓) คณะผูบริหาร
(๔) สภาที่ปรึกษาพรรค
(๕) สาขาพรรค
ขอ ๒๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค (ไมเกินแปดคน)
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค (ไมเกินแปดคน)
(๕) โฆษกพรรค
(๖) เหรัญญิกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ อีกไมเกินแปดสิบคน
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริห ารอยู ใ นตํา แหนง ไดคราวละสี่ป นับ แต วัน ที่ไ ดรับเลือกตั้ ง
จากที่ประชุมใหญของพรรค
ขอ ๒๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวาหาคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารตามขอ ๒๑
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหม เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหาร
ในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม
และการเสียสละใหกับพรรค จํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนด
ตาม (๒)
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหาร ในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่ประชุมใหญกําหนด
ในการเลือกตั้ งคณะกรรมการบริหารตาม (๔) พึ งคํานึงถึงการใหมีผูแ ทนจากภาคตาง ๆ
ใหทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารตองอยูในที่ประชุมใหญดวย
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ขอ ๒๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารอยูในตําแหนงครบวาระ ใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารชุดใหมภายในเกาสิบวัน
ขอ ๒๕ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) แตงตั้งและถอดถอนผูบริหาร
(๒) กํากับ ควบคุมการบริหารงานของคณะผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายและขอบังคับ
ของพรรค
(๓) ใหคําปรึกษาแกคณะผูบริหาร
(๔) ควบคุม ดูแลและใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่นของพรรค
(๕) ประสานงานกับองคกรตาง ๆ ของพรรค
(๖) แกไขปญหาการบริหารงานพรรค ในกรณีที่คณะบริหารไมสามารถแกไขไดหรือเสนอมา
เพื่อขอใหแกไข
(๗) ดําเนินการบริหารงานพรรคใหบรรลุตามวัตถุประสงค นโยบาย มติและแผนงานของพรรค
(๘) กํากับ ดูแลและบริหารงานของสาขาพรรค
(๙) พิจารณาตัวบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑๐) พิจารณาเลือกบุคคล หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ ทางการเมือง
(๑๑) แตงตั้งบุคคลเพื่อใหเขามาดํารงตําแหนงในสภาที่ปรึกษาและกรรมาธิการพรรคตามความจําเปน
(๑๒) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรค และองคกรพรรค
(๑๓) อนุมัติใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานสาขาพรรค
(๑๔) พิจารณาใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนตําแหนง
(๑๕) พิจารณาความดี ความชอบแตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานในกิจการตาง ๆ ทั้งหมดของพรรค
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และไมขัดตอกฎหมายและกฎ ระเบียบ
ของพรรค
ขอ ๒๖ กรรมการบริหารพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ที่ประชุมใหญมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ใหออก
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(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของคณะกรรมการบริหาร
(๔) หัวหนาพรรคลาออก หรือพนจากตําแหนง
ขอ ๒๗ กรรมการบริหารพนตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ขององคประชุมใหออก
ขอ ๒๘ เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตามขอ ๒๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน
ขอ ๒๙ ในกรณีคณะกรรมการบริหารพนตําแหนงทั้งคณะตามขอ ๒๖ (๑) (๒) และ (๓)
ใหหัวหนาพรรคและคณะกรรมการบริ หารที่พน ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบีย น
พรรคการเมืองจะตอบรับสั่งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม ทั้งนี้ ตองจัดประชุมใหญ
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมภายในเกาสิบวัน
ในกรณีหัวหนาพรรคลาออก ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทนและมีอํานาจเรียก
ประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมภายในหกสิบวัน
ขอ ๓๐ ใหมีคณะบริหารคณะหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหาร
หรือสมาชิก ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ รองเลขานุการ และกรรมการอื่น ๆ รวมแลว
มีจํานวนไมเกิน ๑๕ คน และใหมีการประชุมคณะผูบริหารอยางนอยสามเดือนตอครั้ง
ขอ ๓๑ คณะผูบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนองคกรสําคัญที่ดําเนินกิจการของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแลงานของพรรค ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ของพรรค ใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ตามมติของคณะกรรมการบริหารหรือขอบังคับพรรคกําหนดไว
(๓) ออกระเบียบกําหนดแนวทางการบริหารงานของพรรค แกไขปญหาตาง ๆ ของพรรคและ
ประสานงานกับกลุมการเมืองหรือองคกรการเมืองตาง ๆ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
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ขอ ๓๒ คณะผูบริหารพนตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) คณะกรรมการบริ ห ารมี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สองในสามของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารทั้งหมด สั่งใหพนตําแหนง
(๒) ผูบริหารวางลงสองในสามของจํานวนทั้งหมด
(๓) เมื่อครบวาระหรือพนตําแหนงทั้งคณะของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๓๓ ผูบริหารพนตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการบริหาร
ทั้งหมด ใหพนตําแหนง
(๔) เมื่อครบวาระหรือพนตําแหนงทั้งคณะของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๓๔ เมื่อตําแหนง ผูบริหารวางลง ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งบุคคลจากกรรมการบริหาร
หรือสมาชิกใหดํารงตําแหนงแทนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่วางลง
ขอ ๓๕ สภาที่ปรึกษา ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ
และกรรมการอื่น ๆ รวมแลวมีจํานวนไมเกิน ๑๙ คน ซึ่งคณะกรรมการบริหารแตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนง
กรรมการบริหาร รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และยังเปนสมาชิกของพรรคอยู หรือบุคคลที่
หัวหนาพรรค คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
ขอ ๓๖ หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนผูแทนของพรรคตามกฎหมายและเปนผูรับผิดชอบสูงสุดในกิจการทั้งปวงของพรรค
(๒) เปนประธานที่ประชุมใหญของพรรค
(๓) เปนผูเรียกประชุมใหญพรรคและประชุมคณะกรรมการบริหาร
(๔) เปนผูลงนามในประกาศ นโยบายพรรค ขอบังคับพรรค ประกาศขอมติพรรคและคําสั่งของพรรค
(๕) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
อื่น ๆ เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามวัน ซึ่งหากพนกําหนด
ดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบงั คับ
(๖) แตงตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง แลวรายงานใหคณะผูบริหารทราบ
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(๗) พิจารณาอนุมัติการเปนสมาชิก
(๘) อื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการบริหารและกฎหมายบัญญัติในกรณีหัวหนาพรรคไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหมีอํานาจแตงตั้งผูที่มีตําแหนง รองหัวหนาหรือกรรมการบริหารทําหนาที่แทน
ขอ ๓๗ รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบงานตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๘ เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูประสานงานระหวางคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสาขาพรรค
และองคกรเสริมสรางพรรคในกิจการทั้งปวงของพรรค
(๒) เปนเลขานุการที่ประชุมใหญพรรค
(๓) เปนผูดําเนินการกิจการขยายการจัดตั้ง และงานความคิดของพรรค เพื่อใหพรรคเปนที่ศรัทธา
และเชื่อมั่นของประชาชน
(๔) เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบสํานักงานเลขาธิการพรรค
(๕) มีอํานาจหนาที่อื่นตามที่ประชุมใหญพรรคและคณะกรรมการบริหารมอบหมาย แลวแตกรณี
ขอ ๓๙ รองเลขาธิการพรรค เปนผูทําการแทนเลขาธิการพรรคเมื่อเลขาธิการพรรคไมอยู หรือ
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไดรับมอบหมายจากเลขาธิการพรรค และเปนผูชวยเลขาธิการพรรค
ในการปฏิบัติงานตามเลขาธิการพรรคมอบหมาย
ขอ ๔๐ โฆษกพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) นําประกาศ คําสั่ง มติพรรค และเอกสารอื่น ๆ ของพรรค ตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารไปเผยแพรแกประชาชนและสมาชิก
(๒) ทําหนาที่ประชาสัมพันธของพรรค
(๓) รวบรวมขอมูล ขาวสารทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่เปนประโยชนในการดําเนินงานของพรรค
(๔) หนาที่อื่น ๆ ตามมติของพรรคและกฎหมายกําหนด
ขอ ๔๑ เหรัญญิกของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุมรายรับ – รายจาย การเงิน การบัญชีของพรรค
(๒) ทําบัญชีทรัพยสิน หนี้สินและงบดุลของพรรค
(๓) ทําหนาที่อื่นตามมติของคณะกรรมการบริหารและกฎหมายกําหนด
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ขอ ๔๒ กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนด
ขอ ๔๓ นายทะเบียนพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) บันทึก เก็บรักษาประวัติของคณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหาร และสภาที่ปรึกษา
(๒) จัดระบบทะเบียนสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) รับเรื่องราวรองทุกขและจัดทําวิธีการที่จะรับรูความตองการ และปญหาของสมาชิก
(๔) ดําเนิน การเกี่ยวกับกําหนดวิธีชวยเหลือสมาชิกตามขอบังคับพรรค รวมทั้งมาตรการ
ในการออกบัตรใหแกสมาชิก
(๕) จัดทําวารสารของพรรคแจกจายสมาชิกเพื่อสงเสริมความรูทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมของพรรค
(๖) อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสมาชิกและตามคําสั่งของหัวหนาพรรค และคณะกรรมการบริหาร
ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งนายทะเบียนพรรคจากกรรมการบริหารหรือสมาชิก
ขอ ๔๔ ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งบุคคลจากกรรมการบริหาร หรือสมาชิกที่มีความเหมาะสม
ดํารงตําแหนงผูอํานวยพรรค และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๔๕ ผูอํานวยการพรรคมีหนาที่เปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ของพรรค การกําหนดตําแหนง
อัตราเงินเดือน การแตงตั้ง การใหความชอบ การลงโทษ การถอดถอน เงินตอบแทน และอื่น ๆ ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะผูบริหารกําหนด
ขอ ๔๖ ใหมีคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคตามความจําเปน และเหมาะสมกับสถานการณ
คณะกรรมาธิการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๔๗ ใหคณะกรรมาธิการแตละคณะ ประกอบดวย
(๑) ประธาน
(๒) รองประธาน
(๓) เลขานุการ
(๔) รองเลขานุการ
(๕) กรรมการอื่น ๆ ไมเกินสิบคน
ขอ ๔๘ ใหคณะกรรมาธิการแตละคณะอยูในตําแหนงเทาวาระของคณะกรรมการบริหาร
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
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ขอ ๔๙ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ มีหนาที่ ดังนี้
(๑) ศึกษาปญหาขอมูลที่เกี่ยวของเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
(๒) จัดทําเอกสารเผยแพรความรู ขาวสารที่เปนสาระประโยชนแกประชาชนในนามของพรรค
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
(๓) หนาที่อื่น ๆ ตามมติของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๕๐ ใหมีคณะกรรมการรัฐสภาของพรรคที่แตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารอยูในตําแหนงและวาระเชนเดียวกับคณะกรรมาธิการ
ขอ ๕๑ ใหคณะกรรมการรัฐสภาของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทูของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคกอนเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา
(๒) ประสานงานดานกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐสภา ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๓) รวบรวมเอกสารตาง ๆ จากรัฐสภาเพื่อศึกษาและติดตามบทบาทของรัฐสภาใหทันสถานการณ
ทางการเมือง
ขอ ๕๒ สํานักงานใหญของพรรคเปนศูนยกลางของการบริหาร การปฏิบัติ การวางแผนและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของพรรคทั้งหลาย ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานทั้งหมดของสาขาพรรค
ขอ ๕๓ เลขาธิการพรรคเปนผูกํากับ ดูแลกิจการทั้งปวงของสํานักงานใหญ โดยมีผูอํานวยการพรรค
เปนผูรับผิดชอบโดยตรง
ขอ ๕๔ สํานักงานสาขาพรรค ใหเปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่พรรค
ไดจัดตั้งสาขาขึ้น โดยอยูในความควบคุม กํากับ ดูแลของเลขานุการสาขาพรรค โดยมีประธานสาขาพรรค
เปนผูรับผิดชอบสูงสุด
หมวด ๖
การประชุมคณะกรรมการตาง ๆ
ขอ ๕๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอยางนอยสามเดือนครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปน พิเ ศษอีกก็ได ตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
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ขอ ๕๖ การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรคเปนประธาน
ที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม ถามีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๗ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคําขอจากกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอให
มีประชุมเปนพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๘ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานที่ประชุม แตหากประธานสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได
ก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม แตถา
เลขานุก ารสาขาพรรคไมม าประชุ ม หรือ ไม อาจปฏิ บัติ หน าที่ ได ก็ ใ ห รองเลขานุก ารสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม ถามีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๙ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ หรือคณะกรรมาธิการใหดําเนินการตามความจําเปน
และเหมาะสม การประชุมของคณะกรรมการอื่น ๆ หรือกรรมาธิการจะตองมีกรรมการหรือกรรมาธิการ
ในคณะนั้น ๆ มารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการ หรือคณะกรรมาธิการนั้น ๆ
จึงเปนองคประชุมและมติที่ประชุมใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม ถามีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
เปนผูออกเสียงชี้ขาด
หมวด ๗
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๖๐ เขตเลือกตั้งที่ใดมีสมาชิกสามัญประสงคจะจัดตั้งสาขาพรรค ใหสมาชิกผูเริ่มจัดตั้ง
จัดประชุมสมาชิกสาขาพรรคนั้นเปนครั้งแรกจํานวนไมต่ํากวาสิบหาคน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
หลังจากนั้นใหจัดสงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรค รายชื่อ อาชีพ ที่อยูของผูดําเนินการตามแบบพิมพ
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ของพรรค พรอ มทั้ง ชื่อ อาชีพ ที่ อยู ลายมือ ชื่อกรรมการสาขาพรรคไปยั งสํา นักงานใหญพ รรค
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติใหมีการจัดตั้งสาขาและแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ภายในสิบหาวัน นับแต
วันที่คณะกรรมการบริหารไดอนุมัติใหจัดตั้งสาขา
ถาเขตเลือกตั้งใดยังไมพรอมที่จะตั้งเปน สาขาพรรค หากหัวหนาพรรคพิจารณาเห็นสมควร
จะใหจัดตั้งเปนศูนยประสานงานไปกอนก็ได
การกําหนดทองที่ตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองนั้น ใหถือเขตเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตัง้
หนึ่งเขตเปนหนึ่งทองที่ในทองที่หนึ่ง ๆ จะตั้งสาขาพรรคไดเพียงสาขาเดียวเทานั้น แตจะมีศูนยประสานงาน
ไดอีกตามความจําเปน
ขอ ๖๑ คณะกรรมการสาขาพรรคใหมีจํานวนไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค (ไมเกินสองคน)
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค (ไมเกินสองคน)
(๕) โฆษกสาขาพรรค
(๖) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๗) กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกไมเกินสามคน
ขอ ๖๒ คณะกรรมการสาขาพรรคมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป กรรมการสาขาพรรค
ที่พนตําแหนงแลว มีสิทธิไดรบั เลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคอีกก็ได
ขอ ๖๓ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคไดเลือกประธานสาขาพรรคเปนอันดับแรก
แลวเลือกกรรมการอื่น ๆ ไมเกินสิบสี่คน การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรค
จะตองมีผูรับรองไมนอยกวาหาคน ผูรับรอง ผูไดรับเลือกเปนกรรมการ และผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูใน
ที่ประชุมใหญของสาขาพรรค
ขอ ๖๔ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการของสาขาพรรคใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมืองและวางแผนงานโครงการเสนอคณะกรรมการบริหาร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๒) เผยแพรนโยบาย กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิก
(๓) อํานวยความสะดวกและชวยเหลือสมาชิกในเขตพื้นที่ของแตละสาขาพรรค
(๔) สงเรื่องราวรองทุกขของสมาชิกพรรคเพื่อดําเนินการแกไข แลวรายงานใหคณะกรรมการ
บริหารทราบเปนกรณีไป
(๕) รับผิดชอบในการสรางสาขาพรรคใหเปนที่ศรัทธาของประชาชนและขยายจํานวนสมาชิก
ใหมากขึ้น
(๖) คัดเลือกสมาชิกที่เหมาะสมเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัด หรือ
เขตเลือกตั้งของสาขาพรรคเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
(๗) หนาที่อื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด
ขอ ๖๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) กรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการพรรค
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนตําแหนง
ขอ ๖๖ เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพนตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขา หรือรองประธาน
สาขาพรรค หรือกรรมการบริหาร หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอํานาจเรียกประชุมใหญ
สาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๖๗ กรรมการสาขาพรรคพนตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก ใหถือเอาวันที่เจาหนาที่สํานักงานใหญพรรคไดลงเลขรับหนังสือแลว
(๓) ขาดสมาชิกภาพ
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนตําแหนงตามขอ ๒๕ (๑๔)
(๕) คณะกรรมการสาขาพนตําแหนงทั้งคณะตามขอ ๖๕
ขอ ๖๘ ใหประธานสาขาพรรคเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรค
ไมสามารถเขารวมประชุมใหญได ใหรองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาคนใดคนหนึ่งเขารวม
ประชุมใหญของพรรคแทนก็ได

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมวด ๘
การประชุมใหญของพรรค
ขอ ๖๙ ที่ประชุมใหญของพรรคมีสองกรณี คือ
(๑) การประชุมใหญสามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารจัดใหมีขึ้นเปนปกติ
ปละหนึ่งครั้ง
(๒) การประชุมใหญวิสามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารเรียกประชุม นอกเหนือจาก
การประชุมใหญสามัญตามปกติ หรือกรณีกรรมการบริหารจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
คณะกรรมการบริหารเทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญ
วิสามัญ
ขอ ๗๐ หนังสือรองขอใหประชุมใหญวิสามัญตองระบุโดยชัดแจงวา ประสงคใหเรียก
ประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
ขอ ๗๑ เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหประชุมคณะกรรมการบริหาร
ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือเพื่อกําหนดเวลา สถานที่ และระเบียบวาระ ใหเปนไปตาม
ญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๗๒ ที่ประชุมใหญเปนองคกรสูงสุดของพรรค ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการบริหาร
(๒) ประธานสาขาพรรค หรือรองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐมนตรีที่สังกัดพรรคขณะนั้น
(๔) สมาชิกสามัญของพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๗๓ องคประชุมใหญของพรรคจะตองมีผูเ ขารวมประชุม ไมน อยกวาหาสิบคนหรื อ
ตามกฎหมายบัญ ญัติ การลงมติใ หถื อเสีย งข างมากของผู เข าร วมประชุ ม ในกรณี ที่มี เสี ยงเท ากั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๔ ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานในที่ประชุมใหญ ถา หัวหนาพรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารที่มาประชุม
เลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งเป นประธานและใหเลขาธิก ารพรรคทํา หนา ที่เปน เลขานุการ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๗๕ ในการประชุม ใหญของพรรคทุกครั้ง ตอ งแจงใหสมาชิ กพรรคทราบล วงหน า
ไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมดวย
ขอ ๗๖ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒ การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหาร
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามกฎหมายบัญญัติ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หมวด ๙
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๗๗ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสาขาพรรค ควรจัดใหมีการประชุมใหญ
สามัญสาขาปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมใหญ
วิสามัญ
ขอ ๗๘ หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวา ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณา
เรื่องใดและเหตุผลเรงดวนอยางใด เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคเรียกประชุมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
ขอ ๗๙ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสาขาพรรค เปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการประชุมใหญสาขาพรรค แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรค
เขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม ญัตติของผูใหเรียก
ประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรค พรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๐ ที่ประชุมใหญของสาขาพรรค ประกอบดวย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๑) กรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการบริหาร หรือผูที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๒) สมาชิกสามัญในเขตพื้นที่ของสาขาพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค หรือ
คณะกรรมการบริหาร
ขอ ๘๑ ในการประชุมใหญของสาขาพรรค ตองมีสมาชิกตามขอ ๘๐ มาประชุมไมนอยกวา
สิบหาคน จึงจะเปนองคประชุม การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
ขอ ๘๒ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ม าประชุม เลือกกรรมการสาขาหรือกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริหารมอบหมายคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม และใหเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ ก็ให
รองเลขานุการสาขาหรือกรรมการสาขาคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๘๓ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
(๒) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๘๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกครั้ง ใหประธานสาขาพรรค หรือ
รองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการบริหาร หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร แจงกําหนดการประชุมสาขาพรรคใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมดวย
หมวด ๑๐
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไป
ขอ ๘๕ เพื่อสงเสริมใหสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปมีความรู ความเขาใจการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจนรูสึกหวงแหนในสิทธิและหนาที่ของตน
ตามรัฐธรรมนูญ พรรคเอกราชจึงไดกําหนดแนวทางและวิธีการใหความรูแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ดังนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๑) จัดใหมีหลักสูตรอบรมการเมือง โดยแบงขั้นความรูไวสามระดับ คือ ระดับผูบริหารหรือ
กรรมการบริหาร ระดับผูบริหารสาขาพรรค และผูปฏิบัติงานของพรรคทั่วไป
(๒) การจัดสัม มนาการเมืองและเชิญผู ทรงคุณวุฒิทางการเมืองเปน วิทยากรใหความรูแ ก
กรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกผูปฏิบัติงานของพรรค
(๓) การออกเอกสารเผยแพรแจกจายขาวสารการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมแก
บุคคลทั่วไป
(๔) เผยแพรแนวความคิด อุดมการณ และนโยบายพรรคผานสื่อมวลชลตามสถานการณ
(๕) ใหส มาชิ กและประชาชนเสนอความคิ ดเห็ น ทางการเมือ งมายังพรรคเพื่ อตรวจสอบ
ความคิดและความตองการทางการเมืองของประชาชนทั่วไปและสมาชิก
หมวด ๑๑
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
ขอ ๘๖ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เปนทีศ่ รัทธา
และไววางใจของประชาชน จึงกําหนดวินัยที่เปนขอหามและขอปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบาย ขอบังคับ มติ และประกาศของพรรคอยางเครงครัด
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกเพื่อประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นทั้งภายในพรรคและนอกพรรค
(๓) ไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอก
(๔) ไมปกปดความผิดของสมาชิกทุกระดับและไมละเลยตอการแจงความผิดอันจะกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอพรรคไมวากรณีใด
(๕) ไมปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย หรือผิดตอศีลธรรมอันเปนเยี่ยงอยางไมดีและเปนที่ครหาตอ
บุคคลทั่วไป
ขอ ๘๗ เพื่อเปน การสงเสริม จรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกจึงควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีการประพฤติและดํารงชีพดวยความสุจริต
(๒) แสดงความยึดมั่นในแนวอุดมการณและอุดมคติของพรรคอยางเครงครัด
(๓) ไมมีความถือตนเองเปนใหญ และยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อรักษาความสามัคคี
ของมวลสมาชิก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๘๘ การกลาวหาสมาชิกคนใดวาไดกระทํา หรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคน ลงลายมือชื่อ
เมื่อไดรับหนังสือแลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง หรือ
หลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่ง
ยกขอกลาวหานั้น พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา ตลอดจน
แสดงหลักฐานฝายตนภายในระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๘๙ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) วากลาวตักเตือนสมาชิกผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกผูถูกกลาวหา
ขอ ๙๐ ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวา ควรไดรับการลงโทษโดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหา
ออกจากทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร ถือเปนอันสิ้นสุด
ขอ ๙๑ การลบชื่ อ สมาชิ ก ซึ่ ง เป น สมาชิ ก ผู แ ทนราษฎรออกจากทะเบี ย นตามข อ ๙๐
คณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๖
หมวด ๑๓
การคัดเลือกสมาชิกเพื่อสงเขารับเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๙๒ ใหคณะกรรมการบริหารประจําจังหวัดเปนผูคัดเลือกบุคคลเขาสมัครเปนผูรับเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้ง โดยใหสมาชิกของแตละเขตในจังหวัดรวมคัดเลือกผูสมัครเขารับเลือกตั้งของพรรค
แลวสงรายชื่อใหคณะกรรมการบริหารพิจารณา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๙๓ คณะกรรมการบริหารเปนผูคัดเลือกบุคคลเขารับสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อพรรค (PARTY LIST)
ขอ ๙๔ ในกรณีที่จังหวัดใดยังไมไดจัดตั้งสาขาพรรค ใหสมาชิกสามัญของพรรคที่ประสงค
จะสมัครรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตของจังหวัดนั้น ใหแจงความจํานงไปยังคณะกรรมการ
บริหารเพื่อพิจารณา
หมวด ๑๔
การบริหารการเงินและทรัพยสินและการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๕ พรรคและสาขาพรรคมีรายไดจาก
(๑) รายไดจากคาบํารุงจากสมาชิก
(๒) รายไดจากการบริจาค โดยไมขัดตอกฎหมาย
(๓) รายไดหรือรายรับจากกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย
(๔) รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ
ใหหัวหนาพรรคจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้นหรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงจะบันทึกลงในบัญชีและในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
หัวหนาพรรค กรรมการบริ หาร กรรมการสาขาพรรค และสมาชิก ซึ่งไดรั บการบริ จาค
ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับการบริจาค
บรรดาเงินที่พรรคไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย
โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ในกรณีที่หัวหนาพรรค และเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ใหหัวหนาแจง
หมายเลขบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย
รับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๙๖ รายจายของพรรคมี ดังนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๙๗ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจายซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือน และคาจาง คาตอบแทนคาใชสอย
และคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ และอื่น ๆ
ขอ ๙๘ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรคใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดในวันที่
๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๙๙ การรับและการจายเงินของพรรค ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนดไว แตจะตองไมขัดหรือแยงตอขอบังคับพรรคหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายและรายรับซึ่งไดจาก
เงิน สนับสนุน จากรัฐ ตามขอ ๙๕ (๔) จะตองนําเงิน จํานวนดัง กลาวไมนอยกวากึ่งหนึ่งไปใชจา ย
เพื่อการบริหารพรรคและสาขาพรรค การหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้ง การใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๐๐ ใหคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบการบริหารการเงิน และการบัญชีของพรรค
และสาขาพรรคใหถูกตองตามความเปนจริง โดยใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญโดยหัวหนาพรรค และสาขาพรรคโดยประธานสาขาพรรคจัดทําบัญชี
ของพรรคและบัญชีสาขาพรรค ประกอบดวย
(ก) บัญชีรายวันแสดงรายได หรือรายรับ และแสดงคาใชจาย หรือรายจาย
(ข) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) บัญชีแยกประเภท
(ง) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง
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ใหประธานสาขาพรรคสงสําเนาบัญชีรายรับจากการบริจาคไปใหสํานักงานใหญภายหลังจาก
ลงรายการแลวเสร็จโดยเร็ว แตทั้งนี้ ตองไมเกินภายในหาวัน
(๒) การจั ด ทํา บั ญ ชี ตาม (๑) ให จั ด ทํ าเป น งบการเงิน เป น ประจํ า ทุก ป โดยงบการเงิ น
ตองประกอบดวย งบดุล งบรายได และคาใชจาย และใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงินดังกลาว
พรอมกับรับรองความถูกตอง แลวสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(๓) พรรคตองจัดทํางบการเงิน ซึ่งรวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคดวยในทุกรอบปปฏิทิน
โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และรับรองแลว และตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ
ภายในเดือนเมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลว ใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญญิกพรรค และหัวหนาพรรคสงงบการเงินดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตาม (๑)
(๔) พรรคจะต องจั ดทํ า รายงานการใชจ า ยเงิน ที่ ได รั บสนับ สนุน จากรัฐ ทุ กรอบป ปฏิ ทิ น
ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
หมวด ๑๕
การตีความขอบังคับ
ขอ ๑๐๑ ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูมีอํานาจตีความขอบังคับ การตีความตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ของคณะกรรมการบริหารที่เขาประชุมและอยูในที่ประชุมขณะลงมติ
หมวด ๑๖
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๑๐๒ การแกไขเพิ่ม เติม ขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็แ ตดวย
ความเห็นชอบของพรรค ของคณะกรรมการบริหารและไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของพรรค
ขอ ๑๐๓ การแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับพรรคหรือนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใ หถูกตอง
ตามเงื่อนไขตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหาร หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๑๐๔ หากมีปญหาจะตองตีความไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจตีความ
โดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
หมวด ๑๗
การยุบหรือเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๐๕ โดยที่พรรคเอกราชมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยไปจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๑๐๖ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๐๗ ในกรณีที่พรรคเอกราชตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคตกเปนของสภากาชาดไทย
หรือมูลนิธิอื่นใดตามมติของกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๑๘
การรวมพรรค
ขอ ๑๐๘ การรวมพรรคอาจเปนการรวมกันเพื่อจัดตั้งเปนพรรคการเมืองใหม หรืออาจเปน
การรวมเขาเปนพรรคการเมืองเดียวกับอีกพรรคการเมืองที่เปนหลักก็ได
ขอ ๑๐๙ การรวมพรรคตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
มติใหรวมพรรคตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเอกราช
คณะกรรมการบริหารพรรคเอกราช จํานวน ๑๐ คน คือ
๑. นายวรวุฒิ ผการัตน
หัวหนาพรรค
๒. นายยุทธนา สีสุวงษ
รองหัวหนาพรรค
๓. นายจักรพันธ พวงพงษ
รองหัวหนาพรรค
๔. นายกฤตภาส หลาบรรเทา
เลขาธิการพรรค
๕. นางวราภรณ เทียมตระกูล
รองเลขาธิการพรรค
โฆษกพรรค
๖. นายกฤษฎิ์ ธนาถาวรฤทธิ์
๗. นายวิชิต อนันตบุญญา
รองโฆษกพรรค

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๗ ง
๘. นายวรวุฒิ เริ่มตระกูลโอฬาร
๙. นางรมิดา อินทนูจิต
๑๐. นายปรานต ธนาถาวรฤทธิ์
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
เหรัญญิก
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

