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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาชาติไทย
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคประชาชาติไทย
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒๐/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคประชาชาติไทย ดังนี้
นโยบายพรรคประชาชาติไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐
“พรรคประชาชาติไทย” จะยึดมั่น ในอุดมการณของการบริหารพรรค ที่อยูภายใตกฎหมาย
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ และจะยึดถือ
ประโยชนของชาติและประชาชนเปนหลักในการบริหารประเทศ จึงไดกําหนดนโยบายของการบริหาร
ไว ๑๖ ดาน ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
๕. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
๖. นโยบายดานการศึกษา
๗. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
๘. นโยบายดานการตางประเทศ
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสทางสังคม
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
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นโยบายดานการตอตานยาเสพติด และโรคติดตอรุนแรง
นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
นโยบายดานการกีฬา

๑. นโยบายดานการเมืองและการปกครอง
ปญหาทางการเมืองที่ยังไมเปนระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ นับวาเปน อุปสรรคอยางยิ่ง
ตอการพัฒนาประเทศชาติ ฉะนั้น พรรคประชาชาติไทยจึงเนนการแกปญหาหลักของชาติดวยการ
เริ่มตนจัดระบบการเมืองใหเปนระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ของชาติ โดยเน น ความสํ า คั ญ ในการบริ ห ารตามหลั ก การของระบอบประชาธิ ป ไตย ที่ จ ะตั้ ง
พรรคการเมืองโดยประชาชนเปนของประชาชน และเพื่อประชาชนอยางแทจริง ดังตอไปนี้
(๑) ใหอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ เปนของประชาชนโดยประชาชน
และเพื่อประชาชน โดยยึดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๒) ใหคนไทยทุกหมูเหลามีสิทธิเสรีภาพสมบูรณภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก ส ง เสริ ม ให ค นไทยมี ค วามรั ก ชาติ บ า นเมื อ งและมี จิ ต สํ า นึ ก ในหน า ที่ ข องตน
ที่มีตอชาติบานเมือง
(๓) สงเสริมและสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และแกกฎหมายบางฉบับที่ลาหลัง ที่ยัง
ไมเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ
(๔) สนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการประจํามีสวนรวมทางการเมืองอยางเปดเผย เพื่อเพิ่ม
จิตสํานึกในการรับใชชาติ และหนาที่ของตนเองและประชาชน
(๕) การกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูภูมิภาคและสวนทองถิ่น อยางมีระบบ
เพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการกระจายความเจริญสูชนบทอยางแทจริง
(๖) ใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) สงเสริมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวาง และเผยแพร
ความรูความคิดทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) สง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี ม าตรฐานระบบงานของราชการ และรวมทั้ งการเลื่ อ น
ตําแหนงของขาราชการทุกระดับชั้น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุด
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(๙) ปกปองคุมครองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
อยางเต็มรูปแบบ
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) ทบทวนและพั ฒนาแผนเศรษฐกิจ และสัง คมแห ง ชาติใ หต รงกั บสภาพความเป น จริ ง
โดยยึดหลักของระบบเศรษฐกิจการแขงขันเสรีที่เปนประโยชนตอสังคมไทยและประเทศชาติ
(๒) ใหการสนับสนุนการกําหนดมาตรฐานของผลผลิตทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพื่อการสงออกที่มีคุณภาพ
(๓) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาโดยใช ท รั พ ยากรของชาติ ใ ห น อ ยที่ สุ ด
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของชาติโดยรวม
(๔) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกร ชาวนา ชาวไร มีที่ทํากินเปนของตนเองและกําหนดพื้นที่
ทางการเกษตร ปาไม อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยใหแนนอนทั่วประเทศ
(๕) พัฒนาระบบรัฐ วิสาหกิจ โดยใชหลักการแขงขัน เสรีและการแปรรูปรัฐ วิสาหกิจโดย
กําหนดอัตราสวนในการถือหุน ของรัฐบาลตองเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนหุนทั้งหมด ในกรณีของ
รัฐวิสาหกิจหลักและอาจจะเปนผูถือหุนนอยกวาครึ่งหนึ่งของหุนทั้งหมดในกรณีของรัฐวิสาหกิจรอง
(๖) กระจายความเจริญ และสนั บสนุ น การเพิ่ม งานไปสู ช นบทเพื่อผ อนคลายความแออั ด
ในเมืองหลวง
(๗) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรม กําหนดมาตรการควบคุมราคา
สิ น ค า เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค ตลอดจนการค า กํ า ไรเกิ น ควรและป อ งกั น การกั ก ตุ น สิ น ค า อย า งมี
ประสิทธิภาพ
(๘) ยกระดั บ มาตรฐานการครองชี พ และความเป น อยู ข องประชาชนให สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให
สอดคลองตอการพัฒนาของประเทศ
(๙) แก ไ ขป ญ หาการเงิ น การคลั ง และการธนาคารให ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาเศรษฐกิ จ
หลีกเลี่ยงการผูกขาดและใหมีการควบคุมการปลอยสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษามาตรฐาน
เงินตราของประเทศโดยยึดถือความเปนอิสระและมาตรฐานสากลเปนหลัก
(๑๐) ปองกันมิใหเกิดภาวะเงินเฟอหรือภาวะการเงินใด ๆ โดยใหความสําคัญในการจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจายของแผนดินอยางเหมาะสมดวยการประหยัดและปองกันการรั่วไหล
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(๑๑) รวมมือกับตางประเทศในดานการลงทุนรวมกัน ในดานเศรษฐกิจภายใตหลักของความ
เปนอิสระและพึ่งตนเอง โดยยึดหลักการเสียเปรียบนอยที่สุดเปนหลัก
(๑๒) สนับสนุน ใหตั้งองคกรเศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อประสานงานชวยเหลือสนับสนุน และ
ใหความคุมครองดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และผลผลิตอื่น ๆ ที่สามารถผลิตไดในประเทศ
(๑๓) พัฒนาการวางผังเมื องของทุกจัง หวัดให เปน ระเบียบ และไดม าตรฐานตามหลักการ
จัดผังเมืองสากล และเนนการกอสรางที่ไดมาตรฐานและมีที่มาของศิลปะของชาติไทยในการออกแบบและ
กอสรางรวมทั้งวัสดุที่จะนํามาใชในการกอสราง
(๑๔) สนับสนุนใหขาราชการและประชาชนทั่วไปมีความเปนอยูและดําเนินชีวิตตามแบบของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเองเปนหลัก
๓. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
(๑) ปองกัน และแกไขเหตุแ หง ความไมเปน ธรรมในสัง คมทุกระดับ ตั้ งแตระดั บทองถิ่ น
จนกระทั่งถึงระดับชาติ พรอมทั้งสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลา
(๒) ปลูก ฝง จิต สํา นึก และอุด มการณป ระชาธิ ปไตยอัน มีพระมหากษั ตริ ยทรงเปน ประมุ ข
ของชาติแกประชาชนและขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง
(๓) ดําเนินการเปน ขั้น ตอนในการประกัน สังคมแบบสมบูรณเต็ม รูปแบบ โดยใหแผนการ
ประกันสังคมนั้น สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เปนเอกลักษณ
ของชาติ
(๕) ให สิท ธิ เสรี ภาพของประชาชนในการนับ ถือ ศาสนาและสามารถประกอบศาสนพิ ธี
ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาดวยความบริสุทธิ์ และใหสถาบันทั้งหลายมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรมอยางถูกตอง
(๖) กํ า หนดมาตรการและวิ ธี ป ลู ก ฝ ง ชาติ นิ ย มให แ ก เ ยาวชนและประชาชนทุ ก หมู เ หล า
เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอประเทศ
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
(๑) สงเสริมและปรับปรุงแกไขระบบสหกรณ กลุมเกษตรกรและกลุมสาขาอาชีพทุกรูปแบบ
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี บ ทบาทที่ เ ข ม แข็ ง ขึ้ น ทั้ ง ด า นการผลิ ต และการจั ด จํ า หน า ย ตลอดจน
การบริหารองคกรเพื่อการพึ่งตนเองในยุคโลกาภิวัฒน
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(๒) ประกั น การผลิ ต และราคาผลผลิ ต ของเกษตรกรอย า งเป น ระบบและเป น ธรรม
เพื่อแกปญหาการผลิตและราคาผลผลิตที่ตกต่ํา
(๓) สง เสริ ม การค น คว าและพั ฒ นาเกษตรกรรมแบบผสมผสานและแบบปลอดสารพิ ษ
ใหสอดคลองกับการศึกษาคนควาดานเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายตลาดสินคาเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ํา แมน้ํา ชายฝงทะเล ทั้งประเทศใหเปนแหลงน้ําธรรมชาติ
สะอาดปราศจากสารพิษเนื่องจากมลภาวะและพาหะของโรคภัยตาง ๆ
(๕) ปรับปรุงระบบชลประทาน แหลงน้ําตาง ๆ ใหทั่วถึงทุกภาค เพื่อผลประโยชนทางดาน
การเกษตร การประปา และการปองกันน้ําทวมอยางเปนระบบ
(๖) สนั บ สนุ น การตลาดการเกษตรของสหกรณ จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด เพื่ อ ผลการตลาด
ภายในประเทศและตลาดสงออกอยางเปนระบบ
(๗) หยุดยั้งการทําลายปาไมแ ละทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด พรอมกับดําเนินการฟน ฟู
อนุรักษสภาพปาตนน้ําลําธาร เพื่อคงไวซึ่งปาไมและธรรมชาติที่สมบูรณ
(๘) ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิรูปที่ดินใหเปนรูปธรรมอยางจริงจัง เพื่อปองกันการรุกล้ํา
เขตที่ดินที่เปนปาสงวนและที่สาธารณะ
(๙) สนับสนุนการปลูกปาชายเลนทั่วประเทศเพื่อสงเสริมการเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติ
(๑๐) ใหการสนับสนุน การประมง รวมทั้งประมงน้ําจืด ประมงชายฝง และประมงไกลฝง
โดยออกมาตรการการทําประมงในเขตหวงหามและฤดูวางไขอยางเปนระบบ
(๑๑) สงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวปาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
๕. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
(๑) สนับสนุนและใหการคุมครองผลผลิตที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
(๒) ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกหมูเหลาใชผลิตภัณฑที่ผลิตโดยคนไทย
(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐและผูที่มีขีดความสามารถดานตาง ๆ ไดมี
สวนรวมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและผลผลิตดานอุตสาหกรรม
(๔) สงเสริมอุตสาหกรรมการสงออกขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนอุตสาหกรรมภายใน
ครัวเรือนของชุมชนใหเปนรูปธรรม
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(๕) เรงรัดการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและความจําเปนขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสาธารณูปโภค
ให พ อเพี ย ง เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมภายในประเทศ
และการรวมลงทุนกับตางประเทศ
(๖) สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตลอดจนอาจารยและนักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
คนควาพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิตอุตสาหกรรม
ของประเทศ
(๗) ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวด เพื่อรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอม
และธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล
(๘) ใหการสนับสนุน และคุม ครองอยางเต็ ม รูป แบบกับโรงงานอุ ตสาหกรรมของคนไทย
ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ เพื่อที่จะเปนหลักของระบบอุตสาหกรรมของชาติ
ในเชิงการผลิตเพื่อการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
(๙) ใหการสนับสนุนในการลงทุนรวมกันกับบริษัทตางชาติและโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
ในรูปแบบของการถายทอดเทคโนโลยีที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย
(๑๐) ออกมาตรการใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานมีสวนรวมในการเปนเจาของโดยเปนผูถือหุน
กับบริษั ทและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญของชาติ เพื่อเปด โอกาสสนับ สนุ น ให ผ ลผลิต ของ
อุตสาหกรรมดังกลาวไดมีสวนในการนํากลับมาขายใหกับหนวยงานของรัฐรวมถึงการพัฒนาและวิจัย
รวมกันตอไป
(๑๑) สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรอยางเต็มรูปแบบและตอเนื่อง
๖. นโยบายดานการศึกษา
(๑) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ ด็ ก และเยาวชนรั ก ในการเรี ย นและการศึ ก ษาหาความรู
ตลอดเวลา
(๒) สงเสริมและใหการสนับสนุนแกเด็กและเยาวชนที่มีบิดา มารดา หรือผูปกครองที่มีฐานะ
ยากจนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน สามารถเขาเรียนไดโดยไมตองเสียคาเลาเรียนทุกระดับการศึกษา
(๓) ออกมาตรการให ค รู แ ละอาจารย ต อ งมี ก ารพั ฒ นาในการสอนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการพัฒนา
การศึกษาของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๕) สนั บ สนุ น ให ส ถาบั น การศึ ก ษาต า ง ๆ ทุ ก ระดั บ ได มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมร ว มกั น
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และทัศนศึกษาของแตละคน จัดการการขัดแยงระหวางสถาบันการศึกษาและใหมี
มาตรการอยางเฉียบขาดกับนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติผิดกฎของสถาบันการศึกษาอยางรายแรง
(๖) สนับสนุ น ใหมีก ารผลิ ตบุคลากรในสาขาวิ ช าชีพที่ กําลังขาดแคลนโดยมุงเนน เพื่อให
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรม เปนตน
ใหพอเพียงทั้งปริมาณและคุณภาพ
(๗) สนับสนุนใหผูดอยโอกาสในสังคมและผูพิการมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรมวิช าชีพ
มากขึ้นโดยยึดถือการพึ่งตนเองเปนหลัก
(๘) เสริมสรางสวัสดิการ ขวัญกําลังใจ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแกครู อาจารย และ
บุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับ
(๙) ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งการบริ ห าร และการดํ า เนิ น การทั้ ง ปวงของสถาบั น การศึ ก ษา
ใหเจริญกาวหนาและคลองตัว ตลอดจนอิสระในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
(๑๐) สนับสนุน ใหมีการแปลและเรียบเรียงหนังสือหรือตําราเรียน หรือเอกสารอางอิงที่ใ ช
ในสถาบันการศึกษาในตางประเทศ เพื่อใหนักเรียนและนักศึกษามีโอกาสไดศึกษาหาความรูไดกวางขวาง
ยิ่งขึ้น
๗. นโยบายดานการปองกันประเทศ และความมั่นคง
(๑) พัฒ นาพลั ง อํา นาจของชาติ ใ ห เ ขม แข็ งและมี ประสิ ท ธิภ าพทุก ด าน พร อ มที่ จะเผชิ ญ
ภัยคุกคามจากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบ
(๒) ใหกองทัพมีบทบาทในการพัฒนาและรวมมือเสริมสรางความมั่นคงของชาติทั้งทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(๓) สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้น ใชเอง บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองอยางคุม คา
และประหยัด
(๔) ปรับปรุงและสนับสนุนดานสวัสดิการทหาร องคการทหารผานศึกและครอบครัวทหาร
ใหดีขึ้นเพื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่รับใชประเทศชาติ
(๕) ปรับปรุงโครงสรางของกองทัพใหมีขีดความสามารถ ศักยภาพ ความนาเชื่อถือและความ
เขมแข็งอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการสงเสริมทางดานการศึกษา การซอมรบ การฝกอบรมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
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(๖) ประสานความรวมมือกับมิตรประเทศในการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ทางการทหาร เพื่อผลประโยชน
รวมกันในการฝกรวมซอมรบ หรือการแลกเปลี่ยนความรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งกันและกัน
(๗) ตั้งหนวยตรวจสอบพิเศษ เพื่อปองกันและติดตามการแทรกแซงกิจการตาง ๆ การทําจารกรรม
จากขบวนการกอการรายจากภายนอกประเทศอยางจริงจัง
(๘) ให เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของกํ า ลั ง ทางทหาร ตํ า รวจตระเวนชายแดน และสิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกตลอดตามแนวชายแดนและแนวชายฝงทั่วประเทศ เพื่อปองกันการรุกล้ําและการแทรกแซง
จากตางประเทศ
(๙) ให เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความเข ม งวดของระบบการตรวจสอบคนเข า เมื อ ง โดย
ผิดกฎหมาย ผูลี้ภัย ผูลี้ภัยการเมือง และอื่น ๆ
(๑๐) กําหนดแผนและมาตรการความมั่นคงของชาติใหเปนรูปธรรมและชัดเจน
๘. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) ดําเนินนโยบายอยางอิสระโดยยึดหลักการของผลประโยชน และความมั่นคงของชาติ
เปนสําคัญ
(๒) กระชับความสัมพันธอันดีกับตางประเทศทุก ๆ ประเทศโดยไมเลือกการปกครองในลัทธิ
ที่แตกตางกัน และใหความสําคัญในดานเชิงการทูตอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ใหความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
(๔) ทบทวนและปรั บ ปรุ ง สนธิ สั ญ ญาต า ง ๆ โดยที่ ป ระเทศไทยเสี ย เปรี ย บให ดี ขึ้ น
อยางสมบูรณแบบ
(๕) สนับสนุนและสงเสริมใหสถานทูตไทยที่ประจําอยูในประเทศตาง ๆ เปนตัวกลางในการ
ขยายงานดานการเผยแพรวัฒนธรรมไทย การคาขายและการสงออกอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) รั บ ความช ว ยเหลื อ จากต า งประเทศให น อ ยที่ สุ ด โดยปราศจากเงื่ อ นไขที่ จ ะทํ า ลาย
ประโยชนและความมั่นคง ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในทั้งปวงของชาติ
(๗) เนน เพิ่มนโยบายทางการทูตที่ประจําอยูใ นตางประเทศใหรายงานและเก็บขอมูลที่เปน
ประโยชนในทางการเมือง การคาขาย สังคม และวัฒนธรรมใหมากที่สุด เพื่อความมั่นคงของประเทศ
ในดานการปฏิบัติการทางการทูต
(๘) กําชับ ใหสถานทูต ที่ประจําอยู ใ นตา งประเทศใหดูแ ลชวยเหลือ คุม ครอง และบริการ
คนไทย ที่ไปอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจอยูในประเทศนั้น ๆ อยางเปนรูปธรรม
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(๙) สนั บ สนุ น ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมผ า นสถานทู ต ไทย
หรือสถาบันศูนยศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในตางประเทศ
(๑๐) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการทหาร ผานผูชวยทูตฝายทหารเพื่อความ
มั่นคงของประเทศ
(๑๑) สนับ สนุน ให มีการตั้ งองคกรระหวา งประเทศ เพื่อประสานกับตํ ารวจสากลในกรณี
ผูกอการรายขามชาติและการติดตามจับกุม ผูตองหาที่หลบหนีเขามาแฝงตัวภายในประเทศ หรือการ
หลบหนีออกนอกประเทศ
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๑) ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยเน น ให อ าจารย
จากสถาบัน การศึกษาจากสวนงานราชการตาง ๆ ตลอดจนนักวิชาการจากภาคเอกชนไดมีสวนรวม
ในการพัฒนาเพื่อประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การบริหาร และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและการสงออก
(๒) สนั บ สนุ น ใหมี ก ารแลกเปลี่ ยนเทคโนโลยี กั บนานาประเทศ เพื่ อพั ฒ นาเทคโนโลยี
เพื่อกอใหเกิดความคิดริเริ่มและเพื่อใหเทคโนโลยีเหลานั้นมีคุณภาพและพอเพียงเพื่อที่จะพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตอไป
(๓) ใหนําเทคโนโลยีของการใชพลังงานจากธรรมชาติตาง ๆ ที่มีอยูแลวมาประยุกตใชในเชิง
อุตสาหกรรม การเกษตรและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพเพื่อประโยชนโดยรวมของประชาชน
(๔) สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานเอกชนสามารถนํ า เทคโนโลยี ต า ง ๆ ที่ คิ ด ค น โดยคนไทย
มาประยุกตเพื่อผลิตออกจําหนายสูตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๕) สนั บสนุน ใหมี การลงทุน วิจั ยและพั ฒนาร ว มกั น กั บต า งประเทศ เพื่ อนํ า เทคโนโลยี
สมัยใหมมาประยุกตใชกบั อุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ
๑๐. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) แกไขปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ และคําสั่งที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับแรงงาน และสาขา
อาชีพตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๒) ขยายการว า จ า งงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ให ม ากยิ่ ง ขึ้ น และให มี อ งค ก รของรั ฐ
มาดําเนินการควบคุมและการวาจางอยางใกลชิด เพื่อขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไมเปนธรรมใหหมดสิ้นไป
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(๓) เพิ่มความมั่นคงในการทํางานและหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงานทั้งที่ทํางาน
ในประเทศและตางประเทศ โดยมีองคกรของระบบการประกันสังคมมาเปนผูรองรับในกรณีตกงาน
เจ็บปวย ลาคลอด และอื่น ๆ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุมสมาคม และชมรมตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอสังคมและความมั่นคงของชาติ
(๕) สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ระบบแรงงานสั ม พั น ธ การคุ ม ครองแรงงานและมาตรการ
ความปลอดภัยในการทํางานทั้งแบบทวิภาคี และไตรภาคี ใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
(๖) สงเสริ มและสนับสนุ น การฝกอบรมแกป ระชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกป องสิท ธิ
และผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๗) จัดตั้งศูนยสารนิเทศและสวัสดิการใหเปนศูนยขอมูลในการจัดหางาน การจัดทําทะเบียน
ผูใชแรงงาน การจัดเก็บภาษีใหถูกตอง การเดินทางไปทํางานในตางประเทศ การใหสวัสดิการแรงงาน
ตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหการบริการแกผูใชแรงงาน
(๘) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อ ใหมีกองทุน บํานาญแหงชาติสําหรับผูใ ชแ รงงาน
ทุกสาขาอาชีพ เพื่อเปนหลักและประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตภายหลังจากการเกษียณอายุ
(๙) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อใหมีกองทุน การประกัน สุขภาพแหงชาติ และเปน
ประโยชนแกผูใชแรงงานสูงสุด
(๑๐) สงเสริมและปรั บปรุ งกฎหมาย เพื่อใหมีกองทุน การประกั น สุข ภาพแหงชาติทั้ งผูใ ช
แรงงานครอบครัว ผูวางงานรวมจนกระทั่งถึงผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสในสังคม
(๑) ปรับปรุงแกไขกฎหมาย เพื่อสงเสริมใหหญิงและชายมีสิทธิเทาเทียมกันและขจัดการเลือก
ปฏิบัติ ตอสตรี เพื่อใหสตรี มีสิท ธิแ ละเสรีภ าพโดยสมบูรณใ นการพัฒนาประเทศทั้งดา นการเมือ ง
เศรษฐกิจและสังคม
(๒) จัดหางานที่เหมาะสมและสงวนลิขสิทธิ์ของงานบางประเภทสําหรับสตรี เพื่อเปดโอกาส
ใหสตรีมีโอกาสหางานทําไดมากขึ้น
(๓) คุม ครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคมใหมีความเปน อยูในสังคม
อยางเปนธรรมและมีอาชีพที่เหมาะสม
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(๔) ใหการคุม ครองการใชแ รงงานเด็กอยางเขมงวดโดยการใชแ รงงาน จะตองไดรับการ
ยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองใหอยูในความดูแลของหนวยงานของรัฐ และไมใชแรงงานเด็ก
ไปในทางที่ผิดและเกินกวาเวลาที่กฎหมายระบุไว
(๕) ออกกฎหมายลงโทษ บิดา มารดา หรือผูปกครองที่ทําทารุณกรรมและไมเอาใจใสในการ
เลี้ยงดูบุตร หรือเด็กที่อยูในความอุปการะ
(๖) ใหการสนับสนุนบิดา มารดา หรือผูปกครองในการชวยเหลือทางดานการเงินในกรณีที่มี
ภาระเรื่องบุตรอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในกรณีที่บิดามารดา หรือผูปกครองที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานรัฐบาลจะตองสนับสนุนใหเด็กไทยทุกคนมีความเปนอยูที่ดีและมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียน
โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด
(๗) สนับสนุนใหมีองคกรของรัฐเพื่อที่จะดูแลเด็กอนาถาที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งใหมีโอกาส
ไดอยูในสภาพที่ดีที่ทางรัฐบาลจะสามารถจัดสรรหามาไดอยางเต็มความสามารถ
(๘) สนับสนุน ให มีองคกรของรั ฐ เพื่อที่ จะดูแ ลและใหค วามอนุเคราะห แ กผู ดอยโอกาส
ในสังคม เชน ผูที่ทุพพลภาพ ผูที่เกิดมาไมสมประกอบและไมสมประกอบอันเกิดจากอุบัติเหตุ ใหมี
ความเปนอยูที่ดีและอบอุน
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(๑) กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติอยางประหยัดและคุมคาที่สุด
(๒) ใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญ และคุณคาของระบบนิเวศนรวมทั้ง
ทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
(๓) เรงรัดและปองกันการแกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
(๔) ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายไปอยางมาก
ใหกลับคืนสูสภาพเดิม และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมของธรรมชาติใหคงไวอยางเปนรูปธรรม
(๕) พัฒนาการใชพลังงานจากธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดประโยชนสูงสุดโดย
ไมเกิดผลเสียตอสภาวะแวดลอมและมุงพึ่งตนเองในดานการนําเขาพลังงานหลักจากตางประเทศ และ
ใหเก็บพลังงานที่มีอยูภายในประเทศเปนพลังงานสํารอง
๑๓. นโยบายดานการตอตานยาเสพติดและโรคติดตอที่รุนแรง
(๑) ปองกันและปราบปรามการผลิต การจําหนาย การเสพยาเสพติดใหโทษอยางเฉียบขาด
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(๒) ปองกันและปราบปรามการนําเขายาเสพติดใหโทษทุกชนิดจากตางประเทศอยางเฉียบขาด
(๓) สนับสนุนใหการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพของทหารและตํารวจตระเวนชายแดน
ในการป อ งกั น การนํ า เข า และจํ า หน า ยประเภทยาเสพติ ด ให โ ทษตามแนวชายแดนอย า งจริ ง จั ง
และตอเนื่อง
(๔) ใหความคุมครองและกักกันผูที่ติดยาเสพติด และใชวิธีทางการแพทยเพื่อใหเขาเหลานั้น
กลับสูสภาพเดิม
(๕) ใหมีมาตรการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐอยางรุนแรงในกรณีที่สืบทราบไดวามีสวนพัวพัน
กับการผลิต การจําหนาย และการเสพยาเสพติดใหโทษ
(๖) ใหเขมงวดกับการนําเขายาปราบศัตรูพืชที่มีสารพิษเจือปน และการนําเขาพืชหรือผลไม
จากตางประเทศที่อาจจะกอใหเกิดโรคระบาดติดตอมีผลเสียตอการเกษตรของประเทศ
(๗) ใหความสําคัญและเขมงวดกับการนําเขาสัตวหรือพาหะตาง ๆ ทุกชนิด จากตางประเทศ
ใหมากที่สุด ซึ่งอาจจะเปนพาหะรายแรงและเปนอันตรายตอการบริโภคภายในประเทศ
(๘) ให ค วามเข ม งวดกั บ ชาวต า งชาติ ที่ จ ะเดิ น ทางเข า มาภายในประเทศ ซึ่ ง อาจจะนํ า
โรคระบาดรายแรงตาง ๆ เขามาในประเทศได
๑๔. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
(๑) สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การให บ ริ ก ารด า นสาธารณสุ ข และสาธารณู ป โภคอย า งมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง
(๒) เพิ่มมาตรการการควบคุมการโฆษณาสินคาบางประเภทที่ใหโทษตอสุขภาพและรางกาย
ของประชาชน
(๓) สนับ สนุน ใหอ นามั ยตํา บล อํ าเภอ และโรงพยาบาลทุก จังหวัด ใหมีก ารบริการที่ ดี
และทั่วถึงเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
(๔) ปรับโครงสรางการใหบริการของดานบริการตาง ๆ ของสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เชน การรักษาโรคตาง ๆ โดยผานขอมูลทางคอมพิวเตอร การเก็บสํารองยาชนิดตาง ๆ
ไวที่ศูนยของจังหวัด เปนตน
(๕) ควบคุมการคิดคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนใหมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๖) เพิ่ ม มาตรการให บ ริ การของโรงพยาบาลของรัฐ ทุ กแห ง ใหมี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้ น
และจัดใหมีแพทยและพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงในตางจังหวัด
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๑๕. นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
(๑) ปองกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชนและสนับสนุนใหมีการคาเสรี
(๒) ยกเลิกสัมปทานที่เอาเปรียบประชาชน หรือผอนปรนลงมาเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในการบริการประชาชน
(๓) ใหมีการจัดสรรแถบคลื่นวิทยุซึ่งเปนทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยรวม
(๔) ใหเพิ่มมาตรการแกบริษัทหรื อองคกรตาง ๆ ที่ไดรับสั มปทานจากหนวยงานของรั ฐ
ในการเปนเจาของแถบคลื่น ความถี่วิทยุหรือสัมปทานอื่น ๆ โดยจะตองมีโรงงานผลิตชิ้น สวนและ
ประกอบภายในประเทศ
(๕) สนับสนุนใหมีการขยายเสน ทางในการคมนาคมทั่วประเทศที่ประหยัดโดยเฉพาะการ
คมนาคมและการขนสงทางน้ํา ทางรถไฟรางคูมาตรฐานสากล รวมทั้งการคมนาคมทางรถยนตทางบก
และทางอากาศ
(๖) ปองกันการลงทุนทั้งในดานการสื่อสารและการคมนาคมที่ซ้ําซอน
(๗) สนับสนุน และสงเสริม การใหการบริการสื่อสารและคมนาคมขั้นพื้น ฐานของรัฐที่มีตอ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) จั ด ระบบการจราจรทุ ก จั ง หวั ด ให เ ป น ระเบี ย บและเป น ธรรม เพื่ อ ลดมลภาวะและ
การสูญเสียพลังงาน อุบัติเหตุ เวลาและอื่น ๆ
(๙) ลงโทษผูฝาฝน กฎจราจรที่ทํ าใหก ารจราจรติด ขัด รวมทั้ง การใช เสน ทางการบรรทุ ก
น้ําหนักที่มีผลตอสาธารณูปโภคของรัฐอยางเปนรูปธรรม
๑๖. นโยบายดานการกีฬา
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชนโดยการ
สรางสถานที่ฝก สถานที่แขงขัน และสถานที่พักผอนสาธารณะใหพอเพียงโดยเฉพาะในเมืองใหญ
(๒) สงเสริมใหทุกจังหวัดมีสโมสรโดยรวมของจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลา
มีโอกาสไดเปนสมาชิกเพื่อฝกซอมหรือเลนกีฬาตามที่ตนเองชอบ
(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหเอกชนมีสโมสรการกีฬาของตนเอง เพื่อใหองคกรเหลานั้น มี
ชื่อเสียงเปนที่รูจักและสามารถพัฒนาใหเปนสโมสรระดับชาติได
(๔) สงเสริมใหมีสนามเด็กเลนและสนามกีฬาทุกหมูบานที่มีผูคนอาศัยอยูตามจํานวนที่ระบุไว
ในกฎหมาย
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(๕) สงเสริมใหสวนสาธารณะทุกแหงที่มีผูคนอาศัยอยูหนาแนนเพื่อเปนปอดของธรรมชาติ
(๖) สงเสริมการกีฬาและนักกีฬาของชาติใ หมีขวัญกําลังใจและความสามารถอยางแทจริง
เพื่อเขาเหลานั้นจะไดสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติตอไป
ขอบังคับพรรคประชาชาติไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอบังคับพรรคประชาชาติไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคประชาชาติไทย
เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อ
เป น แนวทางและหลั ก เกณฑ ใ นการบริ ห ารพรรคและการดํ า เนิ น กิ จ การทางการเมื อ งของพรรค
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกําหนด
ขอบังคับพรรคไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวาขอบังคับพรรคประชาชาติไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมืองเปนตนไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคประชาชาติไทย” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“THAI NATION PARTY” ใชชื่ออักษรยอวา “ปช.” หรือ “TN.”
ในขอบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทยนี้
“พรรค” หมายความวา พรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“สาขาพรรค” หมายความวา สาขาพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสามัญ
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง พรรคประชาชาติไทย
“หัวหนาพรรค” หมายความวา หัวหนาพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“รองหัวหนาพรรค” หมายความวา รองหัวหนาพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“เลขาธิการพรรค” หมายความวา เลขาธิการพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“เหรัญญิกพรรค” หมายความวา เหรัญญิกพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“โฆษกพรรค” หมายความวา โฆษกพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
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“กรรมการบริหารพรรค” หมายความวา กรรมการบริหารพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความวา คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“ประธานสาขาพรรค” หมายความวา ประธานสาขาพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“เขตเลือกตั้ง” หมายความวา เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
“ภาค” หมายความวา ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึง
กรุงเทพมหานคร
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค ความหมาย และตรายาง
พรรคประชาชาติไทย ใชเครื่องหมายเปนรูปประชาชน ธงชาติ แผนที่ประเทศไทย
มีชื่อภาษาอังกฤษอยูดานบนมีชื่อภาษาไทยอยูดานลาง มีรูปลักษณะตามที่ไดจดทะเบียนไวตอนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองตามกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง ดังภาพ

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
“พรรคประชาชาติ ไ ทย” หมายถึ ง สั ญ ลั ก ษณ แ ห ง บารมี อั น มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ข องปวงชน
ประชาชาติไทย
“พื้นสีขาว” หมายถึง ความบริสุทธิ์สันติธรรม
“พื้นสีน้ําเงิน” หมายถึง สั ญ ลั ก ษณ แ ห ง บารมี ค วามดี ง ามในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”
“รูปประชาชน” หมายถึง ประชาชนคนไทยทั้งชาติรวมพลังสรางชาติ ความสมานฉันทของ
ประชาชาติไทย
“รูปธงชาติไทย” หมายถึง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
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“รูปแผนที่ประเทศไทย” หมายถึง ผืนแผนดินไทยอันอุดมสมบูรณ แหลงอารยธรรมสยาม
เมืองยิ้ม
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๒๓ หมูที่ ๘ ตําบลละเวี้ย อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย ๓๑๑๔๐
ขอ ๖ สาขาพรรคประชาชาติ ไ ทยที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห จั ด ตั้ ง ณ ที่ ใ ดให เ รี ย กว า พรรค
ประชาชาติไทย สาขา......................โดยที่จะมีชื่อใดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
สาขาพรรคที่ได รับ อนุญ าตใหจั ดตั้ง ขึ้น ณ ที่ใ ด ใหเ รีย กวา พรรคประชาชาติไ ทย สาขา
จังหวัด......เขตเลือกตั้งที่..........โดยมีชื่อ สถานที่ตั้ง ตําบล อําเภอ กํากับตอทายแลวแตกรณี
พรรคประชาชาติไทย มีแนวนโยบายตามที่ไดจดทะเบียนไวตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
อุดมการณของพรรค คือ จะตองยึดมั่นศรัทธาประเทศชาติประชาชน การอยูรวมกัน แบงเปน
ความสุ ขซึ่งกั น และกัน ความสมานฉั น ท ไมแ บ งชั้น วรรณะในสังคม ดํ ารงชี วิตอยู ไดใ นทองถิ่ น
สงเสริมใหมีอาชีพ และสุขภาพอนามัยที่ดี
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิก ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหาร
พรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๘ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมาอยาง
รุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
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(๘) มีความเขาใจในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๙ การสมัครเปนสมาชิกพรรคประชาชาติไทยใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของ
พรรคตอเลขาธิการพรรค หรือตอประธานสาขาพรรคแลวใหเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค
พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใ หรับเปน
สมาชิกได สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๐ การคัด คานผู สมัครเปน สมาชิกสามัญต องทําเปน หนั งสือมี สมาชิก สามัญ รับรอง
ไมนอยกวาหาคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คํ า คั ด ค า นให ยื่ น ต อ เลขาธิ ก ารพรรคหรื อ ประธานสาขาพรรคแล ว แต ก รณี แ ละให ส งวน
คําคัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหาร
พรรคเพื่อรับรองหรือไมรับรูผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๑ ถาคณะกรรมการบริห ารพรรคมีม ติไ มรั บรูผู ใ ดเปน สมาชิก โดยจะมีคํา คัด คา น
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๘
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๗๖ วรรคสอง
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๓ การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๒ (๕) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหาร
พรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
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สิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตาม
มาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ สมาชิกผูนั้น อาจเขาเปน สมาชิกของพรรคการเมืองอื่น ได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ให หั ว หน า พรรคส ง รายงานหรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ การมี ม ติ ไ ปยั ง ประธานรั ฐ สภาและ
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๔ การลาออกจากสมาชิ ก ภาพของพรรคให ถื อ ว า สมบู ร ณ เ มื่ อ ได ยื่ น ใบลาออก
ตอสํานักงานใหญพรรคและมีผลเมื่อสํานักงานใหญพรรคลงเลขรับหนังสือ
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปน ผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขา
พรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญ หาขั ด แย ง หรื อ ข อ บกพร อ ง จนได รั บ การตํ า หนิ จ ากคณะ
กรรมการบริหารพรรคและหรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๖ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
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(๒) สนับสนุ น สมาชิ กพรรคผูที่พรรคไดพิจ ารณาส งลงสมั ครรับเลือกตั้ง ในทุกระดับ และ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๗ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมือ งและเข าสู การบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อ บรรลุเ ปาหมายตาม
อุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมสี มรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให ส วั ส ดิ ก ารคุ ม ครองจากอิ ท ธิ พ ล อํ า นาจมื ด และส ง เสริ ม อาชี พ ให กั บ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหค วามสําคั ญแก มวลสมาชิก พรรคทุก ทานอยา งเต็ม รู ป แบบ โดยใหถื อว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๘ เพื่ อเปน การส งเสริ มความรู ความเข าใจทางการเมือ งแกส มาชิก และประชาชน
โดยทั่วไปอันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
วิถีทางระบบรัฐสภาเปน ที่ศ รัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการ
ใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
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(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรข อมู ลข าวสารทางดา นการเมือ ง เศรษฐกิจ และสั งคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การรวมตั ว กั น ในรู ป ขององค ก รชุ ม ชนท อ งถิ่ น เพื่ อ
ใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทาง
การเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริม ใหมีการรวมกลุมกัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๙ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกัน สรางพรรคประชาชาติไทยใหเปน พรรคการเมืองที่มี
คุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิ ก พรรคทุ ก ระดั บ ต อ งยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ ข องพรรคและไม ฝ า ฝ น ต อ ระเบี ย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดย
ขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่
กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและ
วงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีม ติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
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(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๐ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๑ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ ในที่ประชุมใหญจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคนประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุม ใหญตามลําดับ
ดังนี้
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(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๑
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหาร
พรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรูความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละ ใหกั บพรรคจํานวนกึ่ งหนึ่ งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปน จํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปน ผูเ สนอชื่อ
บุคคลที่เห็น สมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณา
อนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อ ใหที่ประชุม ใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจาํ เปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอ
ชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๓ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรคอนุมัติใหออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จูงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
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เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)ใหหัวหนา
พรรคมีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของ
ผูที่พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
และ (๖) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุ
ตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณี ตําแหน งหัวหน าพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนา พรรคลํ าดับต น
ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่น อันเปน เหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบ
วาระและนอกเหนือ จากที่กํา หนดในขา งตน ใหหั วหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุ มใหญเพื่ อ
ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ขอ ๒๕ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนิน กิจการของพรรคใหเปน ไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุม
ใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายของ
พรรคและขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสวน
ของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโดยจัดสรร
เปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งโดย
จัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
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(๕) ควบคุ ม ไม ใ ห ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้ง
แตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค คณะ
ผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของ
พรรค คณะกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการต าง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ให การดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๖ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
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(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปน ผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน า พรรค มี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนา
พรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเ สนอรายงานตอ คณะกรรมการบริห ารพรรคที่ ประชุ ม ร วมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิ การพรรค มีอํ านาจหนาที่รับผิ ดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรื อคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ใ นการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สิน และ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
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(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๒๗ ในการเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรทั่ วไปในแต ละครั้ งให ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคนเพื่อทําหนาที่
คัดเลือกสมาชิกพรรคที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขารับสมัครเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๒๘ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรค เพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบสัดส วนหรือ แบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอต อ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรค มีหนาที่ใ นการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลง
สมัครรับ เลือกตั้ งในแบบสัดสวนหรือ แบบแบงเขตเลือกตั้ งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํา นวยการ
เลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีความรูความสามารถเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๒๙ การตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัครรับ
เลือกตั้งใหถือเปน ที่สุด เวน แตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น ก็ใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติ
ขอ ๓๐ สํ า หรั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแทนตํ า แหน ง ที่ ว า งให ค ณะ
กรรมการบริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๑ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับการเลือกตั้งในทองถิ่น
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เปนผูพิจารณาแลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๒ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใดให
ขึ้น อยู กับการพิจ ารณาของคณะกรรมการบริ หารพรรค ตามความประสงค ของสมาชิ กสามั ญซึ่ง มี
ภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๓ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งและหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตาม
หลักทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป โดยจัดทําทะเบียน
สมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปน
ครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
พรรคแลวใหแจงสํานักงานใหญทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวันเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ดังกลาวตองมีสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ
เขารวมประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๕ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก สามั ญ ซึ่ ง มี
ภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุม
ใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
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(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระ
แลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๕
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขา
พรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๗ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอ คณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอ ขั ดข องและแนวทางแก ไขที่ส าขาพรรคไดป ระสบป ญ หาตอ พรรคเพื่ อ
พิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ สภาทองถิ่น
อื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
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(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือรอง
ประธานสาขาพรรคเปน ผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบ
รับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๔๐ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๙
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๔๑ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแ ทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดให
มอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของ
พรรคแทนก็ได
ขอ ๔๒ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
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หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๓ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือ
เมื่อกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มี
อยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๔ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๕ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๔๑ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ในการประชุม ใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๕ มาประชุม ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๗ ใหหัว หนา พรรคเปน ประธานในที่ประชุม ใหญ ถา หัวหน าพรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่ม า
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่
ประชุม แตถาเลขาธิการพรรค ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๔๙ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมให
สมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๐ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนา
พรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกัน ขอใหเปด ประชุม เปน พิเศษในการขอใหมีประชุม พิเ ศษจะตองมีวาระหรือประเด็ น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๕๑ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึ งจะเปน องคประชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ เปน ประธานที่ประชุมแทน และใหเ ลขาธิการพรรคเป น
เลขานุก ารในที่ป ระชุ ม แต ถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิ บัติห นาที่ ใ ดก็ ไดใ หรอง
เลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๒ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
กรรมการสาขาพรรคจํ านวนไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ งของจํ า นวนคณะกรรมการสาขาพรรคเท า ที่ มี อ ยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและ
ดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการสาขาพรรคเรียก
ประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกัน ขอใหเรียกประชุมระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๔ ญัตติของผูขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรคพรอม
กับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๕ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๕๖ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๕๕ มาประชุมไมนอยกวา
สามสิบคนจึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๕๗ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขา
พรรคไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๘ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองหรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๙ คํา บอกกล า วเรีย กประชุ ม ใหญ สาขาพรรคทุ ก คราวให ประธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๐ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งเดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๑ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอย
กวากึ่ งหนึ่ งของจํา นวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่ มีอยู ใ นขณะนั้ น จึ งจะเปน องค ประชุม โดยให
ประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็
ใหรองประธานสาขาพรรค ทําหนาที่แ ทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใ หรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๖๒ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๓ ใหค ณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื องมีหน าที่รั บผิด ชอบเกี่ ยวกั บการบริ หาร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อ
แสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๖๔ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชีตาม
(๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๕ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใ หจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได และ
คาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขา
พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายได แ ละค า ใช จ า ยอย า งน อ ยต อ งแสดงที่ ม าของรายได ซึ่ ง ได รั บ จากเงิ น บริ จ าค
เงิน สนับ สนุน จากรัฐ และรายไดอื่ น ที่มี กับ ทางใชไ ปของค าใช จายดํา เนิน การของพรรคการเมือ ง
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไวโดยชัดเจน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง
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งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๖๖ งบการเงิน ที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตอ งเสนอที่ประชุม
ใหญของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และ
ปดประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่งหัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงิน
ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้งสําเนา
บัญชี
ขอ ๖๗ ใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการสาขา
พรรคการเมือง มีหนาที่ยื่น บัญชีแ สดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ของตน คูสมรส และบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนงและภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พนจากตําแหนง
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายอื่นแลว บุคคลนั้นอาจสงสําเนาบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินที่ยื่นไวตามกฎหมายอื่นนั้นตอนายทะเบียนแทนก็ได
ขอ ๖๘ ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงิน
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินไดให
คิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอนจึง
บันทึกลงในบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาไดใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๖๙ หัวหนาพรรคการเมือ ง กรรมการบริหารพรรคการเมือ ง กรรมการสาขาพรรค
การเมือง และสมาชิกซึ่งไดรับการบริจาคตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๗๐ บรรดาเงิน ที่พรรคการเมื องไดรั บการบริจาคมา ใหหั วหนาพรรคการเมือ งและ
เหรัญญิกพรรคการเมืองนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิช ยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีใ นนามของพรรค
การเมืองนั้น
ในกรณีที่ หัวหนา พรรคการเมือ งและเหรัญญิก พรรคการเมือ งนําเงิ น ไปฝากไวกับ ธนาคาร
พาณิชย ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของ
ทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๗๑ หามมิใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขา
พรรคการเมือง หรือสมาชิกผูใดรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เปนการบริจาคโดยไมเปดเผย
ขอ ๗๒ หามมิใหพรรคการเมือง หรือสมาชิกผูใดรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจาก
ผูใ ดเพื่อกระทําการหรือสนับสนุน การกระทําอัน เปน การบอ นทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร
ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือกระทําการอันเปนการกอกวนหรือคุกคาม
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทําการอันเปนการทําลายทรัพยากรของ
ประเทศ หรือเปนการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๗๓ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวน การกระทําอันควรแก
การลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๗๔ เมื่ อได รั บหนั งสื อตามข อ ๗๓ แล วให หั วหน าพรรคมอบอํ านาจให กรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล
หั ว หน า พรรค มี อํ า นาจสั่ ง ยกข อ กล า วหานั้ น เสี ย ได แต ห ากสอบสวนแล ว เห็ น ว า มี มู ล ให เ สนอ
ขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๗๕ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๗๖ เมื่ อ การพิ จ ารณาสิ้ น สุ ด ลงหั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง การอย า งใดอย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่ หัว หน า พรรคเห็ น ว า ควรไดรั บการลงโทษ โดยการลบชื่ อสมาชิ กผู ถูก กล าวหา
ออกจากทะเบียนใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๗๗ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๗๖
วรรคสอง ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๓
หมวด ๑๓
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๗๘ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็แตดวยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๗๙ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มา
ประชุม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง
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๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๘๐ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๔
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๑ พรรคประชาชาติ ไ ทย มี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกัน
ดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๘๒ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘๓ ในกรณีที่พรรคประชาชาติไทยตองยุบเลิกใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลัง
จากการชําระบัญชีแลวตกเปนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติไทย จํานวน ๗ คน ดังนี้
๑. นายอธิวัฒน บุญชาติ
หัวหนาพรรค
๒. นายประถม เสกประโคน
รองหัวหนาพรรค
๓. นายอิฐทิ ขวัญอุดมพร
เลขาธิการพรรค
๔. นายกําพล หลอมประโคน
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวษญา โพธิมาตร
เหรัญญิกพรรค
๖. นายธีรศักดิ์ ไชยปลัด
โฆษกพรรค
๗. นายสมยศ พอกประโคน
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

