เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเพื่อไทย
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคเพื่อไทย
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๗/๒๕๕๐ ตั้งแตวัน ที่ ๒๐ กัน ยายน ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอีย ด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองของพรรคเพื่อไทย ดังนี้
นโยบายพรรคเพื่อไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐
คําประกาศเจตนารมณ
พรรคเพื่อไทยไดสถาปนาขึ้น ในจุดเปลี่ยนผานทางประวัติศ าสตรอีกครั้ง ซึ่งหลักนิติรัฐ
และหลักนิติธรรมถูกสั่นคลอน กฎหมายถูกนําไปใชเปนเครื่องมือทางการเมือง ประชาชนขาดความ
มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานของรัฐ เศรษฐกิจแบบเสรีไดรับผลกระทบจากการบริหาร
จัดการที่ไมยึดหลักธรรมาภิบาลและการทําลายกลไกตลาด ชนในชาติขาดการรูรักสามัคคีมีการเผชิญหนากัน
เพราะถูก ตอกลิ่ มทางความคิด โดยไม ยึดถื อพระบรมราโชวาทแหง พระบาทสมเด็ จพระเจา อยูหั ว
กลไกของรัฐ มิ ไดถูกนําไปใชเพื่อสงเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพ ระมหากษัตริ ย
ทรงเปนประมุข ระบบราชการถูกทําใหขาดประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ มีความพยายาม
ฟนฟูระบอบอมาตยาธิปไตยที่ไมยึดประชาชนเปนศูน ยกลาง งบประมาณถูกจัดสรรโดยไมจัดลําดับ
ความสําคัญ และสื่อขาดความอิสระในการปฏิบัติหนาที่เพราะถูกครอบงําจากอํานาจรัฐ ประชาชน
ชาวไทยตกอยูในภาวะที่ระส่ําระสายไรสิ่งยึดเหนี่ยว เพราะสถาบันพรรคการเมืองถูกทําใหออนแอ
ไมสามารถเปนที่พึ่งไดจําตองสถาปนาพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อแกปญหาเรงดวนของประเทศ โดยรวม
เอาคนไทยจากทุกภาคสวนมาระดมสติปญญา กําหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
เพื่อ ฟน ฟูใ ห ประเทศชาติก ลับ คืน สู สภาวะเดิ ม โดยเร็ว และพรอ มที่จ ะก าวไปข างหนา อยา งมั่ น คง
เพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืน โดยอาศัยศักยภาพและภูมิปญญาของคนไทยทั้งชาติ
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อุดมการณ
เจตจํานงของปวงชนชาวไทย คือ เจตจํานงของพรรคเพื่อไทย
๑. นโยบายหลัก
ประเทศไทยของเราในวันนี้ ตองไดรับการฟนฟูและดูแลอยางทุมเทเอาใจใสกอนที่จะยิ่งถลําลึก
และจมดิ่งในทะเลแหงวิกฤตการณจนยากที่จะเยียวยาใหกลับคืน โดยการเรงปฏิรูปในแทบทุกมิติดวย
แนวคิดของนโยบายที่ตั้งอยูบนฐานแหงขอมูล ความรอบรูและสติปญญาที่เขาใจในรากเหงาแหงปญหา
และทันโลกทันเหตุการณ พรรคเพื่อไทยจึงรับอาสาพี่นองประชาชน เขามาแกไขปญหาและชวยฟนฟู
ประเทศตามแนวนโยบายของพรรค ที่เนนในประเด็นสําคัญตอไปนี้
แนวคิดใหม ปรับแนวคิดใหมทั้งในดานเปาหมาย กระบวนการ และวิธีการในการพัฒนา
ประเทศเนน การบริหารเชิงกลยุทธใ นระดับชาติ โดยใชปญญาและความรูที่สั่งสมมายาวนานอยาง
ตอเนื่อง รวมกับวิสัยทัศนที่มองโลกจากความเปนจริงเปนพื้นฐาน เพื่อปรับเปลี่ยนองคาพยพทุกสวน
ในสังคม ใหกาวหนาไปสูความเจริญรุงเรืองอยางสมดุลและยั่งยืน
ปรั บ เปลี่ ย นการบริ ห าร ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร างและกลไกการทํ า งานของภาครั ฐ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของขาราชการ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงบทบาท
ของภาครัฐ จากการควบคุม มาเปน การสนับสนุน และเอื้ออํานวยความสะดวกแกภาคเอกชนใหมี
ศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และเปนประโยชนตอภาคประชาชนในดานบริการสาธารณะ
รวมทั้งสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนการสวนรวม เนนการพัฒนาและปฏิรูปการเมืองอยาง
ตอเนื่อง
ปฏิรูปภาคเอกชน สงเสริมใหเกิดการปฏิรูปกิจการในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดาน
การผลิต ทั้งในสวนของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเกษตรพาณิช ยกรรม และการใหบริการ
โดยส ง เสริ ม ให ภ าคเอกชนมี ค วามเข ม แข็ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลอย า งแท จ ริ ง
ครอบคลุมกิจการธุรกิจทั้ง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ใหเกิดคุณภาพในระดับมาตรฐาน
ที่จะแขงขัน ในกรอบของการคาเสรีที่เปน ธรรมอันจะนําไปสูการกระจายความมั่งคั่งในสวนตาง ๆ
ของสังคม โดยประสานพลังภาคเอกชนกับภาครัฐภายใตยุทธศาสตรที่ถูกตอง
ฟนฟูสังคม ใหชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถยืนหยัดไดดวยตนเอง เสริมสรางจิตสํานึก
แหงการอยูรวมกันดวยความเกื้อกูล ชวยเหลือซึ่งกัน และกัน และรวมมือทําประโยชนใหแกสวนรวม
สงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมี
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จุดยืนทางความคิดเปนของตนเอง และสามารถเลือกเอาขอดีของกระแสโลกมาใช เพื่อใหกอประโยชน
กับสังคมไทยทุกดาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เนนการพัฒนามนุษยใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพื่อเสริมสราง
คุณภาพชีวิตใหกับประชาชนโดยผานกลไกของการปฏิรูปปรัชญาการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการ
สังคม ภาษี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสรางสภาพแวดลอมที่ดีและมีคุณภาพ การกระจายอํานาจ
การปกครอง การมีสิทธิมีเสียงและการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ในการกําหนดวิถีชีวิตและ
กระบวนการสรางความผาสุกของตนเอง
สนั บสนุน ใหแ ตล ะกลุ มของสัง คม ใชจุ ด เด น จากลั กษณะสั งคมทั้ งสามประเภท ที่เ ป น
แนวโนมของโลกทั้งสังคมเกษตร สังคมอุตสาหกรรม และสังคมขอมูลขาวสาร มาผนึกกัน อยาง
กลมกลืน เพื่อกอประโยชนใหกับสังคมไทย
พรรคเพื่อไทยจะใชแนวคิดดังที่กลาวมา เปนพื้นฐานในการดําเนินนโยบายภายใตกรอบภูมิ
ปญญาที่สั่งสมมาในประวัติศาสตร เพื่อฟนฟูและปฏิรูปประเทศไทยไปสูการเปนประชารัฐที่มีเกียรติ
และศักดิ์ศรี โดยมีระบอบการเมืองที่เปนประชาธิปไตยอันสมบูรณอยางแทจริง
๒. นโยบายการเมือง
พรรคมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี แ ละเทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย ไ ว เ ป น ที่ เ คารพสั ก การะอั น สู ง ยิ่ ง
และรักษาไว ซึ่งสถาบั น ชาติศ าสนาพระมหากษั ตริย และการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และจะธํารงไวซึ่งความเปน เอกราชของประเทศ อธิปไตยแหงชาติ
บูรณภาพแหงอาณาเขต
พรรคจะส งเสริมและสนับสนุน การพั ฒนาทางการเมืองอยางตอ เนื่อง เพื่อสรา งรากฐาน
อั น มั่ น คงแข็ ง แกร ง แก ร ะบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข และส ง เสริ ม
ใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง และตอตาน
เผด็จการในทุกรูปแบบ ทั้งนี้โดยการพัฒนาโครงสรางทางการเมืองสามระดับคือ การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางการเมือง โดยมุงเนนการกระจายอํานาจการปกครองตนเองในระดับทองถิ่น การเสริมสราง
การเลือกตั้งใหเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทุกระดับ
สงเสริมและสนับสนุน การใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน การพัฒนาโครงสรางสวนกลาง
ทางการเมือง โดยพัฒนาสถาบันการเมืองที่ทําหนาที่เชื่อมตอระหวางโครงสรางพื้นฐานทางการเมือง
กับ โครงสร างสว นบนทางการเมือ ง คื อสถาบัน พรรคการเมือ งและสถาบั น ข าราชการ ควบคูกั บ
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การสนับสนุนบทบาทของสถาบันสื่อมวลชน ใหเปนสถาบันที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ สามารถ
เป น สถาบั น ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ รั บ ใช ป ระชาชนและบ า นเมื อ งได อ ย า งตรงไปตรงมาและสมศั ก ดิ์ ศ รี
และจะมุงพัฒนาโครงสรางสวนบนทางการเมืองควบคูไปกับการพัฒนาโครงสรางสวนกลางและโครงสราง
พื้น ฐานทางการเมือง คือรัฐธรรมนูญ สถาบัน รัฐสภา สถาบันบริหารและสถาบันตุลาการ เพื่อ ให
สถาบันการเมืองเหลานี้มีความเขมแข็งมั่นคง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถสรางความผาสุก
ใหแกประชาชนไดอยางแทจริง นอกจากนั้นพรรคจะใหการสนับสนุนกิจกรรมและการดําเนินการของ
องคก รอิส ระ ตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย ใหส ามารถบรรลุ ภารกิ จตามวัต ถุประสงค
โดยเฉพาะการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
๓. นโยบายการบริหาร
นโยบายการบริหารที่มีความสําคัญเรงดวน ไดแก การพัฒนาระบบราชการตอเนื่องจากการ
ปฏิรูปราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ และการกระจายอํานาจการบริหารการพัฒนาระบบราชการ
พรรคมีเจตนารมณที่จะพัฒนาระบบราชการตอเนื่องจากการปฏิรูปราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖
เพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐจากผูปฏิบัติและควบคุม มาเปนผูสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกให ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของภาคเอกชนและภาคประชาชนอย า งแท จ ริ ง
โดยปรับ ปรุงการบริหารการจัดการ ได แ กการปฏิบัติหน าที่อยางมีหลักการสมเหตุสมผล มีความ
รับผิดชอบ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใหมาก
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได การสรางความโปรงใสเปดเผยของระบบราชการ โดยเฉพาะความสามารถ
ในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการและการบริหารจัดการที่สามารถคาดคะเนผลลัพธที่จะเกิดขึ้น
ไดอยางชัดเจน
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการ ที่มีลักษณะของการปกครอง มาเปนการ
บริหารราชการในเชิงของการพัฒนา โดยประสานความรวมมือของหนวยราชการทุกหนวยใหสามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน ทําใหระบบราชการมีขนาดเล็กลง แตมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น มีโครงสรางที่กระชับเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สามารถตอบสนอง
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยใหมีความสัมพัน ธใ กลชิดกับประชาชนมากขึ้น
มีความรวดเร็วตอการตอบสนองความตองการของประชาชนยิ่งขึ้น มีคุณภาพของงานบริการในระดับ
มาตรฐานสากล มีการสรางนวัตกรรมการทํางานอยางประหยัดมีประสิทธิภาพ สามารถวัดความพึงพอใจ
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ของประชาชนได เนนการพัฒนาทั้งคนและระบบ โดยใหงานบริการสาธารณะสิ้นสุดที่ระดับชุมชนให
มากที่สุด
พรรคมุงใหขาราชการมีทัศ นคติที่เอื้อตองานบริการประชาชน ยึดประชาชนเปน ศูนยกลาง
ไมยึดถือกฎระเบียบจนสรางความเดือดรอนแกประชาชน มีความหวงแหนทรัพยสินสาธารณะ มีความ
ซื่อสัตย ขยันอดทน มีขวัญกําลังใจ และมีภาวะผูนําในดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลอดทั้งการริเริ่ม
ระบบราชการที่เนน การจัดจาง โดยการทําสัญญาที่สามารถประเมิน ผลงานไดดวยระบบคุณธรรม
และใหหลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐานของความรู ความสามารถและผลงานสาธารณะ นโยบาย
การกระจายอํานาจการบริหาร พรรคจะสงเสริมการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูสวนทองถิ่น
โดยจะตองใหความสําคัญกับการจัดเก็บรายไดของทองถิ่น ตองมีการกระจายอํานาจทางการคลังใหกับ
ทองถิ่น ใหสามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองไดอยางอิสระมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับภารกิจของแตละทองถิ่น
รวมถึงการมี อิส ระในการจัด การดา นงบประมาณของทอ งถิ่ น การแสวงหารายได แ ละการจัด การ
ทรัพยสินของทองถิ่น
๔. นโยบายดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
พรรคจะดําเนินการปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่ลาสมัยไมสอดคลองกับ
หลักนิติธรรม ไมเอื้อตอหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการยุคใหม โดยการออกกฎหมายใหมมา
บั ง คั บ ใช เพื่ อ ให เ อื้ อ อํ า นวยและสามารถตอบสนองต อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เศรษฐกิ จ
และการเมือง โดยมุงเนนถึงความเปนธรรมในสังคม การสงเสริมและรักษาสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด
พรรคจะจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ใหเปนองคกรที่มีกฎหมายรองรับสถานะและ
อํานาจหนา ที่โดยตรง เพื่อ การปฏิรูปกฎหมายที่ลา สมัยไมเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิ จ
สังคม การเมืองของประเทศและของโลกที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งใหขอเสนอแนะแกรัฐบาล รัฐสภาและ
หนวยงานที่เกี่ ยวขอ งเพื่อปรับปรุ งกฎหมายให ทัน สมัย เช น กฎหมายที่เกี่ยวของกั บกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั้งหมด ใหสอดรับกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันและยืดหยุน ตอสถานการณ
ในอนาคต กฎหมายสนับสนุนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดทุน
และการส ง เสริ ม การลงทุ น กฎหมายสิ่ ง แวดล อ ม และการจั ด สรรทรั พ ยากรธรรมชาติ ฯลฯ
นอกจากนั้นพรรคจะสงเสริมองคกรที่ดําเนินงานดานการใหความชวยเหลือประชาชนทางดานกฎหมาย
ใหสามารถขยายขอบเขตการทํางานออกไปในทุกมิติอยางกวางขวางทั่วประเทศและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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พรรคจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใหทัน สมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มขีด
ความสามารถของการใหบริการดานความยุติธรรม โดยสอดคลองกับพัฒนาการของปญหาใหม ๆ
ที่วิวัฒนาการไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของโลก พรรคจะมุงเนนการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการดานความยุติธรรม ที่สามารถขจัดและปรับปรุงแกไขพันธะสัญญาและ
การกระทําที่ไมเปนธรรม โดยเนนการปกปองคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชน และใหประชาชน
มี ส ว นร ว มในการบริ ห ารกระบวนการยุ ติ ธ รรมทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง กระบวนการคั ด สรรบุ ค ลากร
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักการอธิปไตยเปนของปวงชน
พรรคจะสงเสริมบทบาทและความสําคัญของกระบวนการปองกัน และระงับยับยั้งขอพิพาท
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสงเสริมระบบชองทางและความสําคัญของการรองทุกขกลาวโทษสิทธิการควบคุม
ตรวจสอบการแนะนําปรึกษา ใหเปนเครื่องมือของประชาชนผูบริโภคผูดอยโอกาสและผูเสียเปรียบ
ใหมีโอกาสเขาถึงและไดใ ชประโยชนใ นการคุมครอง และพิทักษสิทธิของตนเองมากขึ้น พรรคจะ
เร ง รั ด พั ฒ นาระบบและกระบวนการอํ า นวยความยุ ติ ธ รรม ให ส ามารถประกั น ความเป น ธรรม
แกประชาชนไดอยางแทจริง และมีมาตรฐานคุณภาพสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยเนน
การคุมครองสิทธิของผูตองหา สิทธิของพยาน สิทธิที่จะไดรับการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการ
กระทําของเจาหนาที่ของรัฐ และสิทธิตาง ๆ ตามที่รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดไว
พรรคจะมุงเนนการพัฒนาสมรรถนะขององคกรสถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม ใหสามารถ
แกไขปญหาความไมเปนธรรม และกรณีพิพาทระดับสากลได โดยเฉพาะการปกปองคุมครองสิทธิ
ประโยชนของประชาชน นักลงทุน ทรัพยสิน ทรัพยากรและผลประโยชนของชาติ
๕. นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายเศรษฐกิจจะตองเปนนโยบายที่ยืดหยุนโปรงใส ชอบธรรมและตรวจสอบได โดยยึด
เอกราชทางเศรษฐกิจเปนพื้นฐาน ที่สําคัญทางดานการเงินการคลัง พรรคยึดมั่นในการรักษา “หัวใจ”
ของวินัยการเงินการคลัง โดยไมใหน้ําหนักกับเปาหมายใดเปาหมายหนึ่งจนทําใหเกิดความระส่ําระสาย
ตอระบบเศรษฐกิจที่แทจริง การอางการรักษาวินัยโดยใหน้ําหนักกับเปาหมายใดเปาหมายหนึ่งอยาง
ไมมีความยืดหยุนในเชิงปฏิบัติ จะทําใหการรักษาวินัยนั้นไมกอประโยชนที่แทจริง แตกลับจะทําให
ไมส ามารถรัก ษาวินั ยไดใ นที่สุ ด วิ นัยการเงิ น การคลัง ดัง กลา วจะต องกอประโยชน ตอโครงสรา ง
ทางเศรษฐกิจที่แ ทจริง ซึ่งประกอบดวยเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ตามศักยภาพของประเทศ โดยยึดถือแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
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พระราชทานแกปวงชนชาวไทย ครอบคลุมระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดใหญ ระบบเศรษฐกิจ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
นโยบายการเงินการคลังตองมุงรักษาสมดุลของพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แทจริง เพื่อลดความ
เสี่ยงทั้งระบบเศรษฐกิจ พรรคมีนโยบายเรงดวนโดยใหความสําคัญกับกิจกรรมที่มีศักยภาพในการสราง
รายไดที่ เป น เงิน ตราต างประเทศ ทั้ง โดยการเร งสนับ สนุ น การสง ออก เรง วางกรอบในการปรั บ
โครงสรางการผลิตภายในประเทศ เพื่อเพิ่มจํานวนและสรางความแข็งแกรงใหกับกิจการที่มีศักยภาพ
ในการสรางรายไดใหกับประเทศ พรรคใหความสําคัญอยางยิ่งยวดกับการใชนโยบายการเงินการคลัง
เพื่อกระตุน เศรษฐกิจและการจางงานในประเทศ เชน การจัดสรางระบบขนสงมวลชน โดยที่การ
กระตุนนั้นจะไมกอใหเกิดภาวะเงินเฟอที่ควบคุมไมได แตจะเสริมสรางศักยภาพใหธุรกิจในประเทศ
สามารถสรางรายไดเขาประเทศไดอยางรวดเร็ว พรรคจะจํากัดการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางเงินบาทและเงิน ตราตางประเทศใหนอยที่สุด เพื่อใหอัตราแลกเปลี่ยนสะทอนความเปนจริง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่อัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวจะสนับสนุนและเปนประโยชนตอกิจกรรม
ที่มีศักยภาพในการเสริม สร างรายไดใ ห กับประเทศ พรรคใหความสํา คัญอยา งยิ่งยวดกับการปรั บ
โครงสรางและปฏิรูประบบการเงินของประเทศทั้งระบบ อัน ได แ ก การวางกรอบและสนับสนุ น
ใหสถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชนสามารถยกระดับตัวเองทั้งในแงของความมั่นคงและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในระดับสากลและในฐานะที่ระบบสถาบันการเงินปจจุบันไมสามารถใหความชวยเหลือ
กับกิจการที่มีศักยภาพในการสรางรายไดเขาประเทศไดอยางเต็มที่ พรรคจึงสนับสนุนใหจัดตั้งสถาบัน
การเงินเฉพาะดาน อีกทั้งการออกมาตรการทางดานตลาดทุนและมาตรการสงเสริมการลงทุน เพื่อชวย
ใหกิจการเหลานั้นสามารถกาวขามพนขวากหนามทางการเงินโดยเรงดวน
พรรคใหความสําคัญอยางยิ่งยวดกับการปองกันและแกไขปญหาคนวางงาน อันเปนผลจาก
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ดวยการเพิ่มพูนทักษะสําหรับแรงงานในเมืองและการผลักดันการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม เพื่อขยายอุปสงค แ รงงาน อีกทั้งการเรงรัดและควบคุม ใหห นวยงานรั ฐ
ใชงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในโครงการ ที่ชวยใหเกิดการจางงานทั้งในสวนกลาง และภูมิภาค
โดยเรง ด วน พรรคให ความสํา คั ญอยา งยิ่ง ยวดกับ การส ง เสริม วิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก
เพื่อการสงออกใหเปนฐานการผลิตการจางงานและการสงออกของประเทศ โดยการปรับโครงสรางการ
ผลิตในระบบเศรษฐกิจไทยเสียใหม โดยสนับสนุนวิสาหกิจเหลานี้ที่ประกอบการอิสระและผลิตเพื่อ
การสงออก ซึ่งมีอยูแ ลวและกระจายอยูทุกภาคของประเทศ ใหเปน แกนในการสรางความเติบโต
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ทางเศรษฐกิจ ในอนาคต นอกจากนั้น วิสาหกิจเหลานี้ยั งจะมีบ ทบาทสําคัญในการดึงเงิน ทุน จาก
ตา งประเทศ ซึ่ง จะช ว ยเสริม สรา งสภาพคล องใหกั บ ระบบ และเป น กลไกสํ า คัญ ในการกระจาย
การลงทุนและฐานการผลิตสูภาคตาง ๆ ของประเทศ เพื่อรองรับการจางงานในชนบท และเปนตัวจักรกล
สําคัญในการสรางทักษะและถายทอดทักษะระหวางคนงาน ทั้งจากภายนอกประเทศสูภายในประเทศ
และระหวางผูผ ลิตและคนงานภายในประเทศดวยกันเอง การพัฒนาและยกระดับทักษะเหลานี้เอง
จะเปนหนทางอันสําคัญที่จะสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง ที่จะสามารถเลือกกระบวนการในการ
สรางความมั่งคั่งของตนดวยตนเอง สอดคลองกับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เหมาะสมกับศักยภาพ
และวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ ตองควบคูไปกับการดูแลไมใหเกิด
ภาวะเงินเฟอที่รุนแรง ดวยการรักษาระดับอัตราเงินเฟอไมใหสูงจนเกินไป แตในขณะเดียวกันก็ตั้งอยู
บนฐานแหงความเปนธรรมและขอเท็จจริงของความสามารถในการผลิตที่สรางรายไดอยางแทจริงของ
ผูประกอบการ
พรรคจะสนับสนุน และผลักดัน ใหเกิดระบบเศรษฐกิจที่พอเพียง ตามศักยภาพของชุม ชน
ในระดับรากฐานของประเทศตั้งแตการผลิตเพื่อบริโภค และเหลือขายในระดับครอบครัว การรวมตัว
เพื่อดําเนินเศรษฐกิจในระดับชุม ชน การเชื่อมโยงอยางเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน กับธุรกิจ
ขนาดใหญ สูตลาดทั้งภายในและตางประเทศอยางเปนระบบ พรรคจะใหความสําคัญอยางยิ่งยวดกับ
ภาคเกษตรกรรมใหเปน ภาคเศรษฐกิจหลักที่จะตองเติบโตควบคูไปกับภาคอุตสาหกรรมและบริการ
และไดรับ การเอาใจใสใ นการเพิ่ม พูน สมรรถนะการผลิต และยกระดับคุ ณภาพเพื่ อ ให ไดผ ลผลิ ต
ที่ พ อเพี ย งเลี้ ย งดู ป ระชากรในประเทศและเหลื อ เพื่ อ ส ง ออกและไปเป น วั ต ถุ ดิ บ อั น สํ า คั ญ ให กั บ
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีความหลากหลายและมี ศักยภาพสูงในตลาดโลก พรรคจะ
สนับสนุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางอุตสาหกรรมจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของอุตสาหกรรม
เปาหมายเสียใหม เพื่อมุงสูการระดมทรัพยากรเพื่อการผลิตในสิ่งที่เราถนัด และมีความสามารถที่สั่งสม
มาเปนพิเศษ ทั้งนี้ใ หคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ทักษะฝมือที่เรามี ความโดดเดนเชี่ยวชาญ
โอกาสทางการตลาดและความสามารถเชิงแขงขันในระยะยาว ความสามารถในการขยายขอบขายสูการ
พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่อง และอุตสาหกรรมสนับสนุน อีกทั้งการเชื่อมโยงอยางสมดุลระหวาง
อุตสาหกรรมที่มุงเนนแรงงานไปสูการพัฒนาใหเกิดอุตสาหกรรมที่มุงใชความรูเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของ
ผลผลิตที่จะทวีความสําคัญยิ่งในระยะยาวยกระดับความสามารถเชิงแขงขันพรอมเผชิญกระแสแขงขัน
การคาเสรีพรรคจะสนับสนุนใหมีแผนการสนับสนุน และสรางเสริมความสามารถเชิงแขงขันเปนการ
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เฉพาะในแตล ะอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสรางรายไดใ ห กับประเทศ พรรคจะสงเสริม และ
สนับสนุนใหมีการกําหนดอาณาเขตพื้นที่เปนการเฉพาะสําหรับแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย เพื่อให
พื้น ที่ดังกลาวเปน เบาหลอมแหงการเพิ่ม ขีดความสามารถเชิงแขงขัน ที่แ ทจริง การคัดเลือกจะตอ ง
คํา นึง ถึ งความเหมาะสมเชิง ยุท ธศาสตร ของพื้ น ที่ ความสอดคล อ งกั บทรั พยากร และทัก ษะของ
ประชากรในพื้นที่ ความสามารถในการจูงใจใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมเปาหมายเขามาลงทุน
ในพื้นที่ การชักจูงใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนเขามาอยูในบริเวณใกลเคียง ความพรั่งพรอม
ของการมีสถานศึกษาสถาบันวิจั ยและพั ฒนาเพื่อปอนวิทยาการและบุคลากรแก ผูผลิต ความพรั่งพรอม
ของบริการขนสงตลอดจนความพรอมของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับ
อุตสาหกรรมเปาหมายแตละประเภท ทั้งนี้เพื่อใหผลผลิตมีคุณสมบัติพรอมที่จะแขงขันในตลาดโลก
เศรษฐกิจ ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีความแข็งแกรง ทั้งในแงของเทคโนโลยี และทรัพยสิน
ทางปญ ญาของตนเอง ด านเงิ น ทุน ดานการผลิ ตที่มีเ อกลักษณเฉพาะตัว ซึ่งสามารถปรับ เปลี่ย น
ตามความตองการของตลาดไดอยางรวดเร็ว และดานการตลาดที่เขมแข็งเพียงพอในการกาวสูธุรกิจ
การคาในระดับโลก
พรรคจะเรงยกระดับความสามารถเชิงการผลิตของประเทศ ดวยการสงเสริมและจูงใจใหมี
การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตใหทันสมัยภายใตขอจํากัดของประเทศ สงเสริมใหมี
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กระบวนการผลิตและการจัดการ ชักจูงใหมีการเคลื่อนยายฐานผลิต
ของอุตสาหกรรมเปาหมายจากตางประเทศ พรอมทั้งเรงรัดการพัฒนาระบบมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ตลอดจนยกระดั บ ความสามารถในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ ให เ ที ย บเท า
มาตรฐานโลก ควบคู ไ ปกั บ การส ง เสริ ม ให เ กิ ด ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ที่ เ ข ม แข็ ง เพี ย งพอ ที่ จ ะก า วสู
การแขง ขัน ในระดับโลก พรรคจะใหความสําคั ญกับการสงเสริม และพัฒ นาความเขม แข็ง ใหแ ก
ผู ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น ซึ่ ง มั ก มี ข นาดเล็ ก และเชื่ อ มโยงกั บ ผู ป ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ทั้งในฐานะของการเปนฐานผลิต วัตถุดิบชิ้นสวน วัสดุ อุปกรณ
และผลิ ตภั ณฑ อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข องในเชิ งสนั บสนุน และเกื้ อกู ลการสนับ สนุ น ผู ประกอบการเหลา นี้
ควรมุงเนนในการเพิ่มความเขมแข็งและขีดความสามารถเชิงแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการผลิต
การเงิน เทคโนโลยีและการจัดการ
ยกระดับนโยบายการคาตางประเทศ จากการเนนเพียงเรงรัดการสงออกในทุกระดับ สูการ
พัฒ นาเครื อข า ยการตลาดเข า สู ระดั บ โลก เพื่ อ ผนึ กและสอดรั บเป น ส ว นหนึ่ ง ของเศรษฐกิ จ โลก
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อัน เขมแข็งในโลกยุคไรพรมแดน พรรคสนับสนุน และผลักดันใหภาคเอกชนยกระดับความพรอม
ในการเผชิญการแขงขันเสรีในเวทีการคาระหวางประเทศ ทั้งในดานการพัฒนาความรอบรูในโครงสราง
และกลไกเศรษฐกิจการคาโลก ทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค ความรอบรูในการดําเนินธุรกิจ
ระหวางประเทศและในประเทศ เปาหมายการใชแนวคิดการตลาดสมัยใหม การพัฒนาองคกรและ
บุคลากร การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร ตลอดจนการเตรียมความพรอมในเชิงของทักษะ เทคโนโลยี
และวิทยาการที่จําเปนในการแขงขันระดับโลกอยางมีประสิทธิภาพยกระดับ และพัฒนาผลิตภัณฑ
สงออกของไทยในทุก ๆ มิติ ทั้งในมิติของคุณภาพ มิติของการสรางมูลคาเพิ่ม มิติของการพัฒ นา
ผลิตภัณฑใหม ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากทักษะหรือภูมิปญญาทองถิ่นหรือการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร
ใหม ๆ เพื่ อรุกสู ตลาดต างประเทศ และในมิติ ที่สําคั ญที่สุดไดแ กก ารกา วจากการเน น การสงออก
ผลิตภัณฑที่เปนกายภาพ ไปสูการสงออกผลิตภัณฑแ ละบริการที่มีสัดสวนของทรัพยสิน ทางปญญา
มากกวาการขายแรงงาน มุงพัฒนาเครื่องหมายการคาของสิน คาไทยสูตลาดโลกใหตางประเทศนิยม
เชื่ อ ถื อ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การสร า งและพั ฒ นาเครื่ อ งหมายระดั บ โลก ในอุ ต สาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเสื้อผาและสิ่งทอ อุตสาหกรรมเซรามิค และอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
เปนตน
ในระยะยาว พรรคจะใหความสําคัญกับการสนับสนุนใหกิจการของไทยไดรับประโยชน
จากสภาวะการโลกาภิวัตนของทุนทางการเงิน ทุน ทางเทคโนโลยี และทุน ทางปญญาซึ่งจะทําให
บางสวนของเศรษฐกิจไทยที่มีศักยภาพไดประโยชนสูงสุด จากบทบัญญัติใหมขององคกรการคาโลก
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพจะไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่โดยจัดให
เปนความเรงดวนพิเศษในการพัฒนาเครือขายการตลาดเขาสูระดับโลก เพื่อผนึกและสอดรับเปนสวนหนึ่ง
ของเศรษฐกิจโลกอันเขมแข็งในโลกยุคไรพรมแดน สงเสริมใหผูสงออกไทยในทุกระดับ โดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพเพียงพอทั้งในแงของทักษะความสามารถในการผลิตและ
มีตลาดรองรับ ใหสามารถกาวเขาสูการเปนบริษัทระดับโลก ทั้งนี้โดยยึดถือโลกทั้งโลกเปนตลาดสินคา
เปนแหลงวัตถุดิบและสามารถใชเปนแหลงการผลิตหรือประกอบสินคาโดยเนนการเชื่อมโยงเครือขาย
การผลิต และการจําหนายใหไดประโยชนสูงสุดในเชิงตน ทุน และการตลาด การกาวขามจากการ
เปนเพียงผูสงออก ไปสูการสรางเครือขายการผลิตและตลาดในระดับโลก ไมเพียงแตจะชวยรักษาไว
ซึ่งความไดเปรียบในเชิงแขงขันที่เคยมีเทานั้น แตยังเปนการใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศอีกดวย
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สําหรับศูนยพาณิชยกรรมและสํานักงานการพาณิชยในตางประเทศนั้น จะตองทําหนาที่เปน
สถานที่แสดงสินคา อันเนื่องมาจากทักษะที่พรอมดวยขอมูลประกอบ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ลูกคาตางประเทศ ในการตัดสินใจสั่งซื้อสินคาจากไทย หรือเขารวมทุนการผลิตกับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กในประเทศไทย ศูนยพาณิช ยกรรมและสํานักงานการพาณิช ยในตางประเทศ จะตอง
ประสานงานอยางใกลชิดกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ในการผลักดันใหรัฐบาลประเทศนั้น ๆ อํานวย
ความสะดวกตอการยายทุนทางปญญา ทุนทางเทคโนโลยีและทุนประกอบการ มายังประเทศไทยโดย
ใหเปนประโยชนรวมกันแกทั้งสองประเทศอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ศูนยพาณิชยกรรมและสํานักงาน
การพาณิช ยในตางประเทศ จะตองมีบุคลากรที่เหมาะสมกับเปาหมายของแผนงานดังกลาว โดยไม
จําเปนตองใชขาราชการประจําและการจัดตั้งศูนยพาณิชยกรรมจะตองเลือกสถานที่ที่เหมาะสมแกลูกคา
บุคลากรที่วิสาหกิจไทยตองการเพื่อเขามามีสวนในการสรางสินคาตน แบบและพัฒนาสิน คารวมกัน
ตลอดไป
พรรคสนับสนุนใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงเศรษฐกิจ
และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งในเชิงของการ
วางแผนยุท ธศาสตร การปฏิ บัติ งานเพื่ อสนั บสนุน และส งเสริม การสง ออกได อย างมี ประสิท ธิผ ล
โดยเฉพาะอย างยิ่ง การสนับ สนุ น ในด านการตลาด ด านขอ มูล ขา วสาร การระบุ หรื อติ ดต อลู กค า
เป า หมาย ตลอดจนช ว ยแก ไ ขอุ ป สรรคการค า ในต า งประเทศ ให มี ก ารผนวกแนวทางนโยบาย
ทิ ศ ทางการบริ ห ารและแนวทางปฏิ บั ติ ง าน ระหว า งกระทรวงพาณิ ช ย กระทรวงอุ ต สาหกรรม
กระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดพลังผนึกสูงสุดตอการขยาย
และพัฒนาการสงออกของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปฏิรูปองคกรแหงรัฐ พลิกโฉมใหม
วิสาหกิจไทย พรรคจะเรงดําเนินการปฏิรูปสถาบัน และองคกรหลักทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งใน
ดานโครงสราง องคกร ระบบการจัดการ การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และวิทยาการ ทั้งนี้เพื่อ
ยกระดับความสามารถและศักยภาพขององคกรแหงรัฐ ใหสามารถเปนหลักในการกอบกูเศรษฐกิจ
ในการชี้ นํ า และกํ า หนดยุ ท ธศาสตร อี กทั้ ง สามารถสนั บ สนุ น ภาคเอกชนให พ ร อมเผชิ ญ กระแส
ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อประสานใหเกิดพลังผนึกที่แทจริง
ทั้งในระหวางองคกรแหงรัฐดวยกันและในระหวางภาครัฐกับเอกชน ทั้งในดานยุทธศาสตร แนวทาง
นโยบายและการประสานในระดับการปฏิบัติ ใหบังเกิดผลอยางแทจริงพรอมกับการเปลี่ยนบทบาทของ
หนวยงานรัฐ จากผูควบคุมมาเปนผูสนับสนุน
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พรรคสนับสนุนการเรงรัดเพิ่มพูนประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ โดยมุงเนนการนําวิธีการบริหาร
จัดการแบบเอกชนมาประยุกตใช เพื่อสรางและพัฒนาองคกรใหมีความแข็งแกรงและมีประสิทธิภาพ
เทียบเทาองคกรเอกชน ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการโดยสงเสริมใหบุคลากรมืออาชีพจาก
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมทั้งในฐานะผูควบคุมและผูบริหาร เพื่อลดระบบราชการในรัฐ วิสาหกิจ
ใหเหลือนอยลง กอนที่จะปรับเปลี่ยนเปนวิสาหกิจเอกชนเต็มตัวในอนาคตสําหรับบางรัฐวิสาหกิจที่มี
ความพรอม และสมควรปรับเปลี่ยนโดยไมกระทบตอความมั่นคงของรัฐในทุกดาน
๖. นโยบายเกษตรกรรม
จากการที่ประเทศไทยมีพื้นฐานทางการเกษตรมาเปนเวลายาวนาน แตภาคเกษตรกรรมของ
ไทยยังมิไดมีระบบบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งเกษตรกรซึ่งเปนสวนสําคัญของระบบการผลิตก็ประสบกับ
ปญหาหนี้สินลนพนตัว นโยบายดานการเกษตรของพรรค มีเปาหมายเพื่อใหภาคเกษตรกรรมซึ่งเปน
ภาคเศรษฐกิจที่สําคัญ มีความแข็งแกรงทัน สมัย เปนฐานเศรษฐกิจอัน แทจริงที่สอดรับกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถสรางผลผลิตอยางเพียงพอเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถ
สรางผลผลิตสวนเกินที่มีคุณคาและมีคุณภาพ เพียงพอที่จะเปนฐานสนับสนุนอันสําคัญแกอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรเพื่อสงออกสูตลาดโลก นโยบายพรรคในดานเกษตรจึงมุงเนนในประเด็นตอไปนี้
มุงแกไขปญหาหนี้สิน ของเกษตรกรอยางเรงดวน โดยยึดหลักเกณฑเดียวกัน กับการแกไข
ปญหาหนี้สินของภาคธุรกิจอื่น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับคนทุกกลุมในสังคม การแกไขปญหา
หนี้สินของเกษตรกร จะตองคํานึงถึงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวโดยจัดให
เกษตรกรไดรับปจจัยการผลิตที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อใชประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูกับ
การกํากับตรวจสอบอยางใกลชิดเพื่อ ใหปจ จัยการผลิตนั้ น ๆ ถึงมือเกษตรกรและถู กใชประโยชน
อยางแทจริง
จัดเงินอุดหนุน จากเงิน กูของธนาคารโลก เพื่อการจัดหาบุคลากรเฉพาะกิจที่จําเปนสําหรับ
ภารกิจในโครงการใหความชวยเหลือแกเกษตรกร พรอมทั้งจัดใหมีหนวยงานพิเศษสําหรับติดตามและ
ประเมินผลการชวยเหลือดังกลาว มุงพัฒนาภาคเกษตรกรรม เปนฐานการผลิตที่แข็งแกรงในการผลิต
เพื่อใหพอเพียงตอการบริโภคในประเทศ เปนฐานรายไดที่เพียงพอและสม่ําเสมอตอการดํารงชีพของ
เกษตรกรและครอบครั ว และสามารถเป น ภาคเศรษฐกิจ ที่เติ บโตเคีย งคูภ าคอุต สาหกรรมแปรรู ป
การเกษตรเพื่อการสงออก สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหมอยางเปนระบบที่ครบวงจร โดยเริ่ม
ตั้งแตกําหนดประเภทของพืช และสัตวเศรษฐกิจที่มีศักยภาพอันเปนเปาหมาย โดยคํานึงถึงการบริโภค
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ภายใน ความเหมาะสมทางสภาพภูมิศาสตรศักยภาพของแตละทองถิ่น และศักยภาพทางการตลาดของ
ผลผลิตที่ได หรือผลผลิตที่แปรรูปที่ใชพืชและสัตวเศรษฐกิจนั้นเปนวัตถุดิบ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมและยั่งยืน กําหนดพื้นที่เพาะปลูกและเพาะเลี้ยงเฉพาะสําหรับ
พืชและสัตวเศรษฐกิจในเปาหมาย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมทางภูมิศ าสตรของแตละพื้นที่ ทําเล
สําหรับพืช และสัตวแ ตละประเภท ความชํานาญหรือความสามารถอัน โดดเดน ของคนในทองถิ่ น
ศักยภาพทางการตลาดตลอดจนการสอดรั บอยา งเหมาะสม ทั้ง ในเชิ งของกระบวนการผลิต และ
การตลาดระหวางการผลิตและการตลาดของภาคเกษตรกรรม กับกระบวนการผลิต และการตลาด
ในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ใหความสําคัญอยางยิ่งยวดกับการใชวิชาการที่กาวหนา มาใช
ในภาคเกษตรกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใหได
ผลผลิตที่สูงดวยคุณ ภาพและมีผลตอบแทนตอพื้นที่เพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสูง สรางความเชื่อมตอ
ระหวางผลผลิตในภาคเกษตร กับภาคการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูป ทั้งในเชิงการวางแผนการผลิต
การวิจัยและพัฒนาการตลาด เพื่อใหภาคเศรษฐกิจทั้งสองระบบนี้เติบโตควบคูกัน ไปอยางแข็งแกรง
และมีประสิทธิภาพ ประยุกตใชการตลาดสมัยใหม ทั้งในดานการสํารวจวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑและ
เครื่องหมายการคา ตลอดจนการสงเสริมการตลาดและการขายทั้งในประเทศและตางประเทศ เนนการ
สร างความร วมมื อกั บประเทศเพื่ อ นบ าน ในการเชื่อ มโยงการผลิต และการตลาดโดยอาศัย ความ
เชี่ยวชาญ ทักษะ และระดับการพัฒนาพืชผลเศรษฐกิจของไทยรวมกับความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
ของประเทศเพื่อนบาน เพื่อพัฒนาการเกษตรรวมกันซึ่งจะชวยใหทุกฝายไดประโยชน ทั้งในเชิงการผลิต
และการตลาดรวมกัน
เสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกรไทย ในการปลูกพืชเศรษฐกิจเปาหมาย
โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง การจั ด หาพั น ธุพื ช และป จ จัย การผลิ ต ที่ สํ าคั ญ การจั ดหาแหลง น้ํ า และระบบ
ชลประทาน การกระตุนและสงเสริมการใชวิชาการสมัยใหมเพื่อใชในการวางแผน การผลิต การเพิ่ม
ผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิต และการบริหารตลาดอยางมีประสิทธิภาพ
รักษาระดับราคาสินคาเกษตรขั้น ปฐม ใหอยูในระดับที่เปน ธรรมตอเกษตรกรผูผลิต โดยการพัฒนา
ระบบตลาดสิน คาเกษตร อาทิ ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา การจัดตั้งตลาดกลาง การพัฒนา
ระบบขาวสารขอมูล ใหตรงกับความตองการและสอดคลองกับศักยภาพของเกษตรกร อีกทั้งปรับปรุง
ระบบการพยากรณภาวะการคาสินคาเกษตรเพื่อใหสามารถทราบลวงหนา อันเปนประโยชนตอการวางแผน
การผลิ ต ส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความร ว มมื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น ระหว า งเกษตรกรรายย อ ยด ว ยกั น
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และระหวางเกษตรกรรายยอยกับเกษตรกรรายใหญและเกษตรกรกับโรงงานอุตสาหกรรมในแตละชุมชน
เพื่อใหสถาบัน เกษตรกร มีบทบาทเขม แข็งขึ้น ทั้งดานการวางแผนงานการผลิต และการจําหนาย
ผลผลิตทางการเกษตรและเพื่อรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร
สงเสริมและสนับสนุนการจัดระบบการถือครองที่ดิน และการปฏิรูปที่ดินเพื่อการใชที่ดิน
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เรงแกไขปญหาการครอบครองที่ดินของรัฐที่ไมถูกตองดวยความ
เปนธรรม โดยแกไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของ
ชุมชนทองถิ่น และเปดชองทางใหมีการพิสูจนสิทธิถือครองโดยชอบดวยกฎหมายผานทางกระบวนการ
ยุติธรรม การพัฒนาการเกษตรใด ๆ จะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสว นรวมของชุมชนตาง ๆ ตอการพัฒนาการ
เกษตรนั้น ๆ เพื่อใหบังเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติแ ละชุม ชนตาง ๆ สงเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมแกเกษตรกร สําหรับกิจการที่เปนวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ และการมีรายไดเสริมจากวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เชน การแปรรูปผลผลิต
การถนอมผลผลิต การผลิตอาหารและงานหัตถกรรม เปนตน
๗. นโยบายการศึกษาและวัฒนธรรม
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเพื่อ
วางรากฐานการพัฒนาเด็กไทยอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ดวยการเนน การอบรมใหเด็กมีฉัน ทะทาง
ป ญ ญา และวิ นั ย แห ง ป ญ ญา และสามารถใช ป ญ ญามาสรรค ส ร า งความคิ ด และความรู ต า ง ๆ
ดวยตนเอง ปรับปรุงบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาของชาติทั้งในระดับ อนุบาล ประถมศึกษา และ
มัธ ยมศึก ษาให ส อดรับ กับ ปรั ช ญาการศึ กษา เพื่ อการพั ฒนาเด็ก ไทยภายใตก รอบวินั ยแหง ปญ ญา
เขมงวดตอการคัดเลือกบุคลากรที่จะเขาสูวิช าชีพครู ดวยการเนน ประสิทธิภาพและทัศ นคติที่ดีตอ
การเรียนและการสอนที่มีคุณภาพ โดยไมคุกคามตอความคิดสรางสรรคและความฝนของเด็ก และสงเสริม
การสรางทัศ นคติที่ ดีของครู เพื่อ ใหสอดคล องกั บสถานการณ ของสังคมไทยและของโลก รวมทั้ ง
พัฒนาการของเด็ ก สงเสริม ให บุคลากรที่เกี่ยวข องกับการใหการศึกษาในทุกระดั บ ใหไ ดรับการ
ฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อเรียนรูกับวิทยาการตาง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก
เพื่อใหสามารถปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมและพลวัตตามสถานการณอยางทันทวงที
ในระดับอุดมศึกษาจะเรงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อใหเปน ทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพ สามารถกอประโยชนแกตนเองและสังคมสวนรวม โดยมีความสามารถในการพัฒนา
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ตนเองอยางเหมาะสม โดยจะเรงสงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน คุณภาพของผูสอน
ตลอดจนอุปกรณการศึกษาตาง ๆ ที่จําเปนใหความสําคัญอยางยิ่งยวดกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเปน
คลังแหงความรูแ ละขอ มูลขา วสาร ซึ่ง จะเป น รากฐานสํ าคัญที่ จะตอบสนองการใชประโยชนของ
หนวยงานเอกชนและรัฐ
ในระดับอาชีวศึกษานั้น จะใหความสําคัญกับวิทยาลัยวิช าชีพตาง ๆ เพราะถือวาวิทยาลัย
วิชาชีพ เปนหัวใจของการคงอยูของระบบเศรษฐกิจไทยยุคใหม และคุณภาพของผลผลิตของวิทยาลัย
วิชาชีพคือ หัวใจของอนาคตเศรษฐกิจไทย โดยจะใหการสนับสนุนเปนพิเศษ แกกลุมวิชาชีพเปาหมาย
พรอ มทั้ง เรง เพิ่ ม คุณ ภาพของนัก ศึกษาให ตอบสนองต อความต องการในโครงสร างเศรษฐกิจ ใหม
สงเสริมความรวมมือทางเทคนิควิชาการ และทักษะระหวางวิสาหกิจในตางประเทศ หรือสถานศึกษา
ในตางประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรูถายทอดความรูและทักษะตาง ๆ มาสูวิทยาลัยวิชาชีพของไทย
ตามความเหมาะสม ความถนัด ความพรอมและศักยภาพของแตละสถาบัน เพื่อเพิ่ม พูน ทักษะของ
บุคลากร และผูสําเร็จการศึกษา สงเสริม ใหวิทยาลัยวิชาชีพใชประโยชนอยางสูงสุดจากการรับการ
ถายทอดทักษะจากตางประเทศ มาถายทอดเพื่อยกระดับคุณภาพฝมือแรงงานใหสูงขึ้น ดวยระบบ
การศึกษานอกโรงเรียนหรือระบบการศึกษาเสริม เพื่อชวยลดปญหาการขาดทักษะฝมือแรงงานที่มี
คุณภาพสําหรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม
สงเสริมการเรียนการสอนของระบบการศึกษานอกโรงเรียนอยางกวางขวาง เพื่อใหสอดคลอง
กั บ ปรั ช ญาการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต โดยให บ ริ ก ารด า นการเรี ย นการสอนในวิ ท ยาการต า ง ๆ
อยางหลากหลาย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยจะใหความสําคัญตอการศึกษานอกโรงเรียน
เทาเทียมกับการศึกษาในระบบโรงเรียน ใหความสําคัญกับการเรียนการสอนภาษาที่สองสําหรับเด็ก
และเยาวชน เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการเรียนรู การรับการถายทอดทางเทคนิค และวิช าการ
ตลอดจนทักษะ รวมทั้งสรางโอกาสในการเขาสูโลกาภิวัตนตามความถนัดและศักยภาพแหงตน
สงเสริม ใหภาคเอกชนมีศักยภาพในการฝกอบรมทักษะและเทคนิคตาง ๆ ใหมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงาน โดยสนับสนุนการรับรองหลักสูตร และการใหสิทธิประโยชนที่เปน
ประโยชนตอการจัดการฝกอบรม สงเสริมใหครูไดรับการลาพักเปนกรณีพิเศษ เพื่อฟนฟูสมรรถภาพ
พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และทัศนคติการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผล
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สงเสริ ม ให เด็ กไทยสามารถเรี ยนรู และเลือ กใช ประโยชน จากวัฒ นธรรม และอิท ธิพ ล
โลกาภิวัตน เพื่อมาเสริมความลึกซึ้ง และทักษะในการเขาใจโลกอันจะเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต
อยางเหมาะสมตามครรลองที่ดี และเลือกเขาสูโลกาภิวัตนตามความถนัดและศักยภาพแหงตน
สงเสริมระบบหองสมุดใหเปนหัวใจของผูใฝรู พัฒนาใหหองสมุดเปนแหลงรวมของสรรพ
วิชาตาง ๆ ทั้งของไทยและนานาชาติ เรงพัฒนาระบบหองสมุดใหเปนแหลงความรูที่มีคุณภาพสําหรับ
ประชาชน ที่จ ะเข าถึ งวิท ยาการนั้น ๆ ได โดยไม ตองเสีย คา ใชจ าย โดยเปน บริก ารที่ รัฐ จัดใหแ ก
ประชาชน และพั ฒ นาให ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ ห อ งสมุ ด ที่ มี อ ยู ใ นประเทศ และต า งประเทศ
ตามความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนใหองคกรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น มีสวนรวม
ตอ การพัฒ นาการกี ฬาอยา งจริ งจั ง ควบคูกั บ การสร า งเอกภาพในการบริห ารและการจั ดการด า น
การกีฬาที่มีป ระสิ ทธิภ าพ เพื่ อยกระดั บการกีฬ าของชาติใ ห กาวหนา อยา งยั่ง ยืน เน น การสง เสริ ม
และพั ฒ นากิ จ กรรมพื้ น ฐานทั ก ษะและความสามารถในเชิ ง กี ฬ าของนั ก กี ฬ า การนํ า ความรู ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการกีฬา มาประยุกตใชในการยกระดับคุณภาพการกีฬาของประเทศ
ดูแลสวัสดิการของนักกีฬาใหไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสม เพื่อ ตอบแทนกับชื่อเสียงเกียรติคุณ
ที่นักกีฬาไดกระทําใหแกประเทศชาติ
๘. นโยบายสาธารณสุข
พรรคจะเรงรัดการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งใหพัฒนาระบบหลักประกัน สุขภาพถวนหนา (๓๐ บาทรักษาทุกโรค)
ใหทั่วถึงทั้งกลุม ผูรับบริการและประเภทของการเจ็บปวย สงเสริมการผลิตและพัฒ นาบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุขใหมีคุณภาพและพอเพียงตอภารกิจ รวมทั้งจัดใหมีการกระจายบุคลากรที่
เหมาะสม ตลอดจนสงเสริมการนําเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขที่ทันสมัยและคุมตอการ
ใหบริการมาใชใหแพรหลาย และใหความสําคัญตอการวิจัยกับการพัฒนาของภาครัฐ และภาคเอกชน
เพื่อพัฒนาระบบรูปแบบและเทคโนโลยีทางการแพทยกับการบริการสาธารณสุขอยางจริงจัง ขยายงาน
สาธารณสุขมูลฐานในชนบท โดยสนับสนุนองคกรชุมชน สถาบันครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข
ใหมีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ ขยายผลใหประชาชน
มีความรูความเขาใจในพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง การสงเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพของตนเอง
รวมทั้งการปองกัน โรค ปองกัน การแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงในภูมิภาค ที่เขามากับกลุ ม
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แรงงานตา งด าว รวมทั้ง การควบคุ ม ปอ งกัน การแพรร ะบาดของโรคเอดส ในกลุ ม เสี่ย งทุก กลุ ม
ดูแลรักษาและพัฒนาศักยภาพของผูติดเชื้อ ผูปวย ครอบครัวและชุมชน ใหรูจักการปองกันและแกไข
ปญหาดวยตนเอง เฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ใหอยูในระดับมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งกําหนดมาตรการเรงรัดใหมีการกําจัดของเสีย
ขยะติ ด เชื้ อ และบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ของสถานพยาบาล และสาธารณสุ ข อย า งจริ ง จั ง ตลอดจนจั ด หา
น้ําสะอาดเพื่อการบริโภคใหแกประชาชนในชนบทอยางทั่วถึง เขมงวดตอมาตรการคุมครองผูบริโภค
ใหไดรับความปลอดภัย และไดรับความเปนธรรมในการบริโภค อาหาร ยา สินคาและผลิตภัณฑตาง ๆ
สง เสริ ม และสนั บสนุ น การวิ จั ยและพั ฒ นาการใชส มุ น ไพร เพื่ อ ประโยชนใ นทางการแพทยแ ละ
สาธารณสุขทางเลือก รวมทั้งการใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเพื่อการนี้
๙. นโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พรรคมีน โยบายเร งพัฒนาบุค ลากรดา นวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใหมี ความเพี ยงพอ
ทั้งปริ มาณและคุณ ภาพ เพื่ อตอบสนองตอวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดเล็ก ส งเสริ มการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเอื้อประโยชนตอการบริหาร การจัดการ
และกระบวนการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อสรางขีดความสามารถในการผลิต
เพื่อการสงออกและการบริโภคภายในประเทศ ทั้งในดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สงเสริมความ
รว มมื อ กับ ตา งประเทศ ในการวิ จั ยและพั ฒนาด า นวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เพื่ อใหส ามารถ
นําผลการวิจัยไปประยุกตใชตอในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ให เ อื้ อ ประโยชน ต อ การพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
การยกระดับขีดความสามารถของเทคโนโลยี การรับการถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการรองรับ
การถ า ยทอดทั ก ษะ รวมไปถึ ง การให ก ารคุ ม ครองต อ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา การใช สิ ท ธิ
ในทรัพยสิน ทางปญญา เพื่อประโยชนตอชุมชน ทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช
ประโยชนของความหลากหลายทางชี วภาพ ให บังเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและชุม ชน
ทองถิ่นตาง ๆ อยางเปนธรรมและสมดุล ดูแลใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการสงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อลดการนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศ โดยคํานึงถึงประโยชนในทางเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษอยางเปนธรรม โดยยึด
หลักการของการพัฒนาอยางยั่งยืน ยึดมั่นในหลักการของการแกไขปญหามลพิษตาง ๆ ที่กําหนดให
ผูใ ดกอความเสียหายเปน ผูรับผิดชอบ โดยบังคับใชกฎหมายตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
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การปองกันมิใหเกิดมลพิษอยางจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชน
ใหมีสวนรวมกับรัฐในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลพิษรวมกัน เรงรัดการวางระบบควบคุม
ที่เ หมาะสมต อ สารพิ ษ และวั ต ถุอั น ตราย และการปอ งกั น มิใ ห ส ารพิ ษ และวั ต ถุ อั น ตรายกอ ความ
เดือดรอ นแกชุม ชนและสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด สงเสริม การใชเทคโนโลยีที่สะอาดและปราศจาก
มลภาวะ ให มี บ ทบาทต อ การดํ า รงชี วิ ต ให ม ากขึ้ น รวมทั้ ง ส ง เสริ ม การใช เ ทคโนโลยี จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่ อลดการพึ่งพาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยไมจําเป น
ควบคู กั บ การปฏิ รู ป การใช พ ลั ง งานในทุ ก รู ป แบบ ส ง เสริ ม การใช พ ลั ง งานที่ พึ่ ง พาตนเองรั ก ษา
สิ่งแวดลอม ปฏิรูประบบขนสงมวลชนและพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ เพื่อการใชพลังงานอยางมี
ประสิท ธิผ ลที่สุ ด สง เสริม การใชเ ทคโนโลยี สํา หรับ การบริ หารและการจัดการสมัย ใหม เพื่ อให
ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมตนทุนต่ําสามารถพัฒนาและขยายไดอยางยั่งยืน
๑๐. นโยบายตางประเทศ
มุงมั่นรวมมือกับประเทศอาเซียนและองคกรสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ไทยเปน
ภาคีสมาชิก รว มกัน แกไขปญหาโครงการเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจของอาเซียน อยางเปน ระบบ
เพื่ อ เปน เกราะกํ าบั ง ผลกระทบต อ การเคลื่ อนไหวของทุน ระหวา งประเทศ อย างรวดเร็ ว ยึ ด มั่ น
ตอพัน ธกรณีของไทยตามกฎหมายระหวางประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ ความรวมมือระหวาง
ประเทศและความรวมมือตาง ๆ ซึ่งไทยเปนภาคี รวมทั้งการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตาม
หลักการของระบอบประชาธิปไตย สงเสริมความสัมพันธอันดีและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
และกับนานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม โดยไมแ ทรกแซงกิจการภายในระหวางกัน และยึดถือหลักการตางตอบแทนซึ่งกัน
และกัน รวมทั้งประสานความรวมมือในการปราบปรามยาเสพติด
พัฒนาบทบาทของไทยใหเปนที่เชื่อถือและยอมรับ พรอมทั้งขยายบทบาทในดานการเมือง
และเศรษฐกิจระหวางประเทศใหกวางขวางทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ สงเสริม ใหน านาชาติ
รวมลงทุนกับไทยดวยการใชม าตรการทางการเงิน การคลังของกัน และกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือ
อยางใกลชิดกับทุกฝาย ทั้งฝายธุรกิจในตางประเทศกับฝายธุรกิจไทย เรงสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
ระหวางประเทศอยางครบวงจร เพื่อสรางความคลองตัวในการประสานความรวมมือระหวางวิสาหกิจ
ตางประเทศกับวิสาหกิจไทย สงเสริมกระทรวงการตางประเทศใหมีบทบาทเชิงรุกในเวทีระหวางประเทศ
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และเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับสวนราชการอื่น และภาคเอกชน
ของไทยในการปฏิบัติการตามนโยบายดังกลาว พัฒนาและเสริมศักยภาพของหนวยงานในตางประเทศ
ใหมีขีดความสามารถในการหาขอมูล และประสานกั บวิสาหกิจในต างประเทศที่ต องการมาลงทุ น
ในไทย รวมทั้งการลงทุนดานทักษะและเงินทุนของแตละประเทศ พรอมกับดูแลประสานกับธุรกิจ
เหลานี้อยางใกลชิด ปรับปรุงกลไกของรัฐ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน ความสัม พัน ธระหวางประเทศ
ในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอการจัดตั้งหนวยงาน เพื่อรวมศูนยรับผิดชอบการเจรจา
การค า ต า งประเทศ เพื่ อ ประโยชน ใ นการต อ รองรวมทั้ ง การลดขนาดตั ว แทน และปรั บ ปรุ ง
การประสานงานของหนวยงานราชการในตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปรับปรุงระบบขอมูลขาวสารใหทันสมัย โดยประสานนโยบายระหวางหนวยงานราชการ
ดานการตางประเทศและเอกชน เพื่อใหภาคเอกชนไดรับขอมูลที่ถูกตองทัน สมัย และใหหนวยงาน
ราชการในตางประเทศสามารถใชขอมูลใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่อยางทันทวงที
๑๑. นโยบายพัฒนาสังคม
พรรคเชื่อวาสังคมที่ตั้งอยูบนพื้น ฐานของความลุมลึกทางปญญาและอารมณ จะเปนสังคม
ที่พึงปรารถนาซึ่งสามารถสรางความสุขและความอบอุนในมวลสมาชิกของสังคมทุกระดับ ซึ่งจะเปน
พื้นฐานของความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศ ยิ่งกวานั้นพรรคตระหนักดีวา มนุษยเปน กําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศ การสงเสริมใหคนไทยมีทักษะและรับการถายทอดทักษะ เพื่อยกระดับ
ความสามารถของตนเองใหเปนสากลนั้น จะเปนหนทางหนึ่งของการอยูรอดจากภาวะวิกฤตในปจจุบัน
อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ควบคูกับความเขมแข็งของสถาบันสังคม ความเอื้ออาทรและความเกื้อกูลกัน
ของพี่นอ งประชาชนในแตละทองถิ่น เปนพลังผลักดัน ใหพี่นองประชาชนสามารถกําหนดวิถีชีวิต
และทิศทางของการอยูรอดไดโดยองคกรทางสังคมที่เขมแข็ง การเสริมสรางความอบอุนในครอบครัว
การใหโอกาสแกผูดอยโอกาส และการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
พรรคมีนโยบายสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถเลือกกระบวนการสรางความผาสุก
ไดดวยตนเอง เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพและขอจํากัด ตลอดจนวิถีชีวิตและการสั่งสมทางภูมิปญญา
ของคนในชุมชนนั้น พัฒนาและคุมครองเด็ก สตรี คนพิการ และทุพพลภาพ มิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ
ถูกกดขี่ขม เหงหรือถูกนําไปแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ สงเสริมบทบาทและสถานภาพของสตรี
ในแตละชุมชน ใหมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืนเพื่อปองกันมิใหมีการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกระดับ เรงรัดการปองกันปราบปรามการผลิตและเผยแพรยาเสพติดอยางตอเนื่อง
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พร อมกับ พัฒ นาระบบการฟน ฟูสุ ขภาพและจิต ใจของผู ติด ยาเสพติด ให สามารถกลับ เข าสู สัง คม
ไดอยางมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี
สงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน เพื่อใหการพัฒนาทักษะและ
ฝ มื อ แรงงานสามารถตอบสนองความต อ งการของวิ ส าหกิ จ ในแต ล ะชุ ม ชนได อ ย า งเหมาะสม
เพื่อลดปญหาการวางงานและการอพยพเขามาหางานทําในเมือง ใหการคุมครองแกเด็กและเยาวชนมิใหถูก
เอารัดเอาเปรียบหรือถูกกดขี่ขมเหง โดยเฉพาะการคุมครองแรงงานเด็กอยางเขมงวด พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยจัดใหมีการศึกษาเสริมเพิ่มเติมจากระบบการศึกษาปกติ เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนมี ทั ศ นคติแ ละพั ฒ นาการทางความคิ ด ที่ ดี โดยมี แ หล ง รวมความรู เ สริ ม อาทิ ห อ งสมุ ด
พิพิธภัณฑ แหลงนันทนาการ ศูนยเยาวชน สนามกีฬา
เรง รัด กฎหมายเกี่ยวกับ การสวั สดิ การสัง คม โดยจัดตั้ งกองทุน สวัส ดิการสั งคม เพื่ อให
การคุมครองดูแลแกผูสูงอายุ เด็กเยาวชน สตรี คนพิการหรือทุพพลภาพ ผูติดยาเสพติด ผูปวยโรคเอดส
ผูประสบภัยสาธารณะ ผูดอยโอกาส และผูยากไรขาดการอุปการะ ใหโอกาสและสรางความเสมอภาค
แก ผูด อยโอกาสในสั งคม เพื่ อใหส ามารถพึ่ งตนเองและดํา รงชี วิต อยู ใ นสั งคมได อย างมี ความสุ ข
และสามารถเขาไปรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคมไดอยางเต็มที่
ส ง เสริ ม การรวมตั ว ของชุ ม ชนท อ งถิ่ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ป ระเพณี ภู มิ ป ญ ญา และ
ศิลปวัฒนธรรมอัน ดีของแตละทองถิ่น โดยเปดโอกาสใหป ระชาชนในชุมชนเหลานั้น มีสวนรวม
ในการอนุรักษและฟน ฟูภูมิปญญาของตนเอง สงเสริมความรวมมือของชุมชนตาง ๆ ใหสามารถใช
ประโยชน ร ว มกั น จากศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ทั ก ษะและเทคนิ ค วิ ท ยาการต า ง ๆ
เพื่อตอบสนองตอความตองการของแตละชุมชน โดยปรับปรุงกลไกของรัฐใหอํานวยความสะดวก
และใหการสนับสนุนอยางเต็มที่
๑๒. นโยบายปองกันประเทศ
พรรคจะเสริมสรางความเชื่อมั่นดานความมั่นคงระหวางประเทศ อันจะนําไปสูความเชื่อใจ
ดานความมั่นคงระหวางประเทศ การสงเสริมความสัมพันธระหวางกองทัพในกลุมสมาชิกของอาเซียน
และกับกองทัพของชาติพัน ธมิตรของไทย โดยเฉพาะการวางระบบการบริหารและการจัดการระบบ
ระวังภัยทางทะเล โดยใชเทคโนโลยี ที่ทัน สมัยเพื่อปองกั น ผลประโยชนทางทะเลรวมกัน ของชาติ
อาเซียน
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พรรคจะสรางเสริมความทันสมัยทางทหาร เพื่อเสริม สรางศักยภาพของกองทัพใหกาวทัน
กับ ความเปลี่ ยนแปลงทางทหารของโลกในด า นตา ง ๆ โดยการเสริ ม สร างคุ ณ ภาพของกํา ลั ง พล
การยกระดับขีดความสามารถของระบบอาวุธตาง ๆ ใหกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม พัฒนาหลักนิยม
ทางทหารใหสอดคลองกับเงื่อนไขของไทย และการปรับปรุงโครงสรางองคกรกองทัพ ใหมีความทันสมัย
เหมาะสมกับสภาพการณใหมที่แปรเปลี่ยนไปตามกระแสโลก
พรรคมีนโยบายบูรณาการดานกําลังรบเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากมีความจําเปนตองใช
กําลังกองทัพเปนเครื่องมือในการดําเนิน นโยบาย อาทิ การใชกําลังจะตองเปน ลักษณะของการใช
กําลังรวมกันของเหลาทัพตาง ๆ การสงเสริมใหมีการเรียนรวมฝกรวม และปฏิบัติการรวมในเรื่องตาง ๆ
พรรคมี น โยบายบู ร ณาการด า นกํ า ลั ง พลเพื่ อ ให ก ารจั ด จํ า นวนอั ต ราและโครงสร า งด า นกํ า ลั ง พล
ของกองทัพใหความเหมาะสมกับสถานการณของความเปลี่ยนแปลง โดยปรับขนาดกําลังพลของกองทัพ
ใหมีความเหมาะสม สงเสริมการสรางระบบกําลังสํารองของประเทศใหเกิดประสิทธิภาพ ยกระดับชีวิต
ความเปนอยูและการศึกษาของกําลังพลในระดับตาง ๆ ของกองทัพ
พรรคมีนโยบายสงเสริมใหมีการผลิตยุทโธปกรณแ ละสิ่งอุปกรณทางทหารบางประเภทที่มี
ความคุมทุนในการใชดวยอาศัยกระบวนการผลิตภายในประเทศ การใชประโยชนจากภาคอุตสาหกรรม
ของพลเรือนที่มีความกาวหนาในการผลิต และการใหบริการตอยุทโธปกรณของกองทัพ โดยเนน
ในลักษณะของการใชรวมระหวางภาคการผลิตของพลเรือนและของกองทัพ
พรรคมีนโยบายเศรษฐกิจความมั่นคง เพื่อใหความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจของการปองกัน
ประเทศ กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเปน ไปอยางราบรื่น โดยใหมีการจัดการศึกษา
ในเรื่ อ งการบริ ห ารทรั พ ยากร ด า นการป อ งกั น ประเทศ ให มี ก ารใช ป ระโยชน จ ากการพั ฒ นา
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของพลเรือนในการพัฒนาซอมบํารุง ตลอดจนการสรางยุทโธปกรณของกองทัพ
พรรคสนับสนุน การแก ไขปญหาความขัดแยง อยางสั น ติ เพื่อ ใหโ ครงสร างดานกําลังพล
ของกองทัพ มีการแกไขและระงับปญหาขอพิพาทระหวางรัฐอยางสันติ และเพื่อลดโอกาสของการใช
กําลังระหวางประเทศ โดยการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศในภูมิภาคดวยมาตรการสันติ
อาทิ ปญหาความขัดแยงพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเล ความขัดแยงในการอางกรรมสิทธิ์พื้น ที่
ที่ อุ ด มไปด ว ยทรั พ ยากร ทั้ ง ทางบกและทางทะเล การสนั บ สนุ น ให มี ก ารเจรจาเพื่ อ ลดเงื่ อ นไข
ที่จะนําไปสูการใชกําลังในการแกไขปญหาขอพิพาทระหวางประเทศ
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พรรคสงเสริมการมีสวนรวมในภารกิจระหวางประเทศ เพื่อใหกองทัพขยายบทบาทในเวที
ระหวางประเทศ อันจะเปนการเสริมสรางเกียรติภูมิของกองทัพและประเทศ
พรรคสนั บ สนุ น ให ก องทั พ ช ว ยเหลื อ สั ง คมในยามสั น ติ โดยการเข า มี บ ทบาทในงาน
ดานสิ่งแวดลอม บทบาทในการชวยเหลือผูประสบภัย บทบาทในการปราบปรามยาเสพติด การคา
ของผิดกฎหมาย การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่ชายแดน รวมถึงการสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในเขตพื้น ที่เปาหมาย เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนอยางมีคุณภาพ และยั่งยืน
ขอบังคับพรรคเพื่อไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายความวา พรรคเพื่อไทย
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับพรรคเพื่อไทย
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกพรรคเพื่อไทย
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
“กรรมการบริหาร” หมายความวา กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
“คณะผูบริหาร” หมายความวา คณะผูบริหารพรรคเพื่อไทย
“สํานักงานใหญ” หมายความวา สํานักงานใหญพรรคเพื่อไทย
“สาขาพรรค” หมายความวา สาขาพรรคเพื่อไทย
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความวา คณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย
“กรรมการสาขาพรรค” หมายความวา กรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย
“นายทะเบียนพรรคการเมือง” หมายความวา นายทะเบียนพรรคการเมืองตามกฎหมาย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคเพื่อไทย” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“PHEU THAI PARTY” (ใชชื่อยอภาษาไทยวา “พท.” และชื่อยอภาษาอังกฤษวา “PT.”)
ขอ ๕ ภาพเครื่องหมายพรรคโดยมีคําอธิบายความหมายภาพและเครื่องหมายพรรค ดังนี้

๑. ชื่อพรรคเพื่อไทย หมายความวา การรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของคนในชาติ
๒. ภาพเครื่องหมายพรรค ภายใตรูปลักษณเปนตัวอักษรไทย “พ.พาน” สีขาว บนพื้นสีน้ําเงิน
กับสีแ ดง ลอมรอบดวยกรอบสี่เหลี่ยมที่ประกอบขึ้น ดวยเสน สีน้ําเงิน สองเสน และสีแดงสองเสน
โดยมีองคประกอบของเจตนารมณ ดังนี้
๒.๑ ตัวอักษรไทย “พ.พาน” (สีขาว) หมายถึง การรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลัง
อัน หนึ่งอัน เดียวกัน ของคนในชาติ โดยตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ
ทรงมีพระราชประสงคใหคนไทยรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังอันหนึ่งอันเดียวกัน
๒.๒ สีน้ําเงินกับสีแดง (พื้น ) หมายถึง ความมุงมั่นรวมเอาคนไทยจากทุกภาคสวน
มาระดมสติปญญา กําหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อฟนฟูใหประเทศชาติ
กลับคืนสูสภาวะเดิมโดยเร็ว
๒.๓ สีน้ํ า เงิน กั บ สี แ ดง (กรอบสี่ เ หลี่ย ม) หมายถึง ความมุ งมั่ น นํ าพาการก า วไป
ขางหนาอยางมั่นคงเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืน โดยอาศัยศักยภาพและภูมิปญญาของคนไทยทั้งชาติ
ขอ ๖ สํานักงานใหญพรรคเพื่อไทย ตั้งอยู ณ เลขที่ ๑๑๑/๑ อาคารนวสร ถนนพระราม ๓
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
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ขอ ๗ ในกรณีที่พรรคจัดตั้งสาขาพรรคขึ้น ใหใชชื่อพรรคประกอบกับชื่อทองที่ที่สาขาพรรค
นั้นตั้งอยูเปนชื่อสาขาพรรค คือ พรรคเพื่อไทย สาขา……………...…
หมวด ๒
สมาชิก
สวนที่ ๑
ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก
ขอ ๘ สมาชิกแบงออกเปนสองประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๒) สมาชิกสามัญ
ขอ ๙ สมาชิกกิ ตติม ศักดิ์ ไดแ ก ผูมีอุ ปการคุณ ตอพรรคหรื อผูท รงคุ ณวุฒิ พิเศษ ซึ่ง มี
คุณ สมบัติ ตามข อ ๑๐ และไม มีลั กษณะตอ งห ามตามข อ ๑๑ ซึ่ งตกลงรั บคํ าเชิญ เข าเปน สมาชิ ก
เมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหรื อ คณะกรรมการมี ม ติ เ ชิ ญ เป น สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ และยื่ น ใบสมั ค ร
ตามขอบังคับพรรค
สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ เริ่มตั้งแตวันที่หัวหนาพรรคประกาศรายชื่อ ณ สํานักงานใหญ
และจดแจงชื่อสมาชิกดังกลาวในทะเบียนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของพรรค
สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับสมาชิกสามัญแตไมตองเสียคาธรรมเนียมและ
คาบํารุงพรรค
ขอ ๑๐ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่สมัครเปนสมาชิกและคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
ใหรับเขาเปนสมาชิก โดยผูสมัครตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) มีความเลื่ อ มใสศรัท ธาในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มีพระมหากษั ตริ ย
ทรงเปนประมุขและอุดมการณของพรรค
ขอ ๑๑ บุคคลผูมีลกั ษณะดังตอไปนี้ หามมิใหรับเขาเปนสมาชิก
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งร อยแปดสิ บวัน นับแตวัน ที่น ายทะเบีย นพรรคการเมืองรับจดแจ ง
การจัด ตั้ง พรรคการเมือ ง พรรคจะตอ งดํ าเนิน การให มีส มาชิก ตั้ง แต หา พัน คนขึ้ น ไป โดยจะตอ ง
ประกอบดวยสมาชิกซึ่ งมีที่อ ยูใ นแต ละภาคตามบั ญชีรายชื่อภาคและจัง หวัด ที่น ายทะเบีย นพรรค
การเมืองกําหนด
สวนที่ ๒
การสมัครเปนสมาชิกสามัญและการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ขอ ๑๓ ผูสมัครเปนสมาชิกสามัญตองยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค พรอมหลักฐาน
ตอนายทะเบียนพรรคเพื่อไทย หรือเลขานุการสาขาพรรค โดยมีสมาชิกสองคนรับรองการสมัค ร
เข า เป น สมาชิ ก ของผู ส มั ค ร และชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการสมั ค รพร อ มค า บํ า รุ ง พรรคตามอั ต รา
ที่คณะกรรมการบริ หารกํา หนดและปฏิบั ติตามหลักเกณฑ วิธี การและเงื่อนไขเกี่ย วกั บการสมัค ร
เปนสมาชิกตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
เมื่อไดรับใบสมัครตามความในวรรคหนึ่ง ใหคาธรรมเนียมการสมัครและคาบํารุงพรรค
ตกเปน ของพรรค ใหน ายทะเบียนพรรคเพื่อไทยหรือเลขานุการสาขาพรรคแลวแตกรณี พิจารณา
ใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ถาปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนสมาชิกได
และได ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การสมั ค รเป น สมาชิ ก ตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารกําหนดครบถวน ใหนายทะเบียนพรรคเพื่อไทยหรือเลขานุการสาขาพรรค แลวแตกรณี
ทําเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติใหรับเขาเปน สมาชิก เมื่อไดรับอนุมัติแ ลว
ใหแจงใหผูสมัครทราบและจดแจงชื่อ อาชีพและที่อยูไวในทะเบียนสมาชิกพรอมทั้งออกบัตรประจําตัว
สมาชิกใหสมาชิกไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญเริ่ม ตั้งแตวันที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติใ หรับ
เขาเปนสมาชิก
ขอ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๐
(๔) มีลักษณะตองหามตามขอ ๑๑
(๕) คณะกรรมการบริหารมีมติใหพนจากตําแหนง
(๖) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามข อ ๑๕ (๖) ถ า สมาชิ ก ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคการเมืองตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการ
บริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ให ลงคะแนนลั บ แตถ าสมาชิ กผู นั้น ได อุท ธรณต อศาลรัฐ ธรรมนู ญภายในสามสิ บวั น นั บแตวั น ที่
พรรคมี ม ติ คั ด ค า นว า มติ ดั ง กล า วมี ลั ก ษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ
ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาว
มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปน สมาชิกของพรรค
การเมืองอื่นใดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัว หนา พรรคการเมือ งสง รายงานหรือ เอกสารเกี่ยวกับการมี ม ติไปยังประธานรั ฐ สภา
และนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๖ การลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยใหสมาชิกที่จะประสงคจะลาออกยื่นใบลาออก
ตอสํานักงานใหญพรรค และมีผลเมื่อสํานักงานใหญพรรคไดลงรับหนังสือลาออกดังกลาวแลว
สวนที่ ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๑๗ สมาชิกมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายหรือแสดงความคิดเห็นตอพรรค
(๒) ไดรับการพิจารณาชวยเหลือแกไขความเดือดรอนอันเกิดจากการกระทําดวยเหตุไมเปนธรรม
(๓) เขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงตามขอบังคับหรือมติของคณะกรรมการบริหาร
(๔) ได รั บ เลื อ กเป น กรรมการบริ ห าร กรรมการสาขาพรรค หรื อ กรรมการ หรื อ
อนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ หรือเปนที่ปรึกษาพรรค หรือผูปฏิบัติงานของพรรค

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(๕) ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนพรรค ในการสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
(๖) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารจะมีมติกําหนด
คณะกรรมการบริหารอาจกําหนดระเบียบใหสมาชิกที่จะไดรับสิทธิตาม (๓) (๔) (๕) และ
(๖) ตองปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๑๘ บางประการใหครบถวนกอนได
ขอ ๑๘ สมาชิกมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ชํ า ระค า ธรรมเนี ย ม และค า บํ า รุ ง พรรค เว น แต ไ ด รั บ ยกเว น ตามหลั ก เกณฑ
ที่คณะกรรมการบริหารกําหนดตามขอ ๕๐ (๔)
(๒) ปฏิบัติตามขอบังคับและมติขององคกรบริหารงานของพรรค
(๓) เขารับการฝกอบรมความรูทางการเมืองตามหลักสูตรที่พรรคจัด
(๔) สนับสนุน สงเสริม และเผยแพรนโยบายและอุดมการณของพรรค ตลอดจนกิจกรรม
ของพรรค
(๕) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๖) ยึดมั่นในระเบียบของพรรค รวมถึงวินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
(๗) รักษาชื่อเสียงของพรรคโดยไมกระทําการใด ๆ อันจะนําความเสียหายมาสูพรรค
สวนที่ ๔
หนาที่และความรับผิดชอบของพรรค
ตอสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๙ หนาที่และความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกและประชาชนทั่วไป มีดังนี้
(๑) สงเสริม ให สมาชิ กมีความรู ทางการเมื องและการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของสมาชิกและประชาชนทั่วไป ในการกําหนด
นโยบายและการตัดสินใจทางการเมือง
(๓) สงเสริมและใหความเปนธรรมแกสมาชิกในกรอบแหงกฎหมายและขอบังคับ
(๔) สงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกทางการเมือง และใหการอบรมเพื่อพัฒนาความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(๕) พิ จ ารณาช ว ยเหลื อ และเป น ปากเสี ย งให ผู ที่ ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นจากการกระทํ า
อันไมถูกตองหรือไมเปนธรรมของหนวยงานของรัฐ
(๖) เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพรรคใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปทราบ
(๗) พิจารณาคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมใหลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับตาง ๆ
(๘) สนับสนุนชวยเพิ่มรายไดใหสูงขึ้นดวยการใหความรูในวิชาชีพสาขาตาง ๆ
(๙) สนับสนุนชวยลดคาครองชีพดวยการจัดหาแหลงหรือรานคาใหสมาชิกซื้อเครื่องอุปโภค
และบริโภคราคาถูก
หมวด ๓
ผูสนับสนุนกิจกรรมของพรรค
ขอ ๒๐ ผูสนับสนุนกิจกรรมของพรรค แบงออกเปนสองประเภท คือ
(๑) เยาวชน
(๒) บุคคลทั่วไปและองคกรตาง ๆ
สิทธิ หนาที่ และบทบาทของผูสนับสนุนกิจกรรมของพรรคให เปนไปตามที่คณะกรรมการ
บริหารกําหนด
ขอ ๒๑ เยาวชน ไดแ ก บุคคลผูมีอายุยังไมครบสิบ แปดปบริบูรณ และมีคุณ สมบัติอื่น
ตามขอ ๑๐ (๑) และ (๓) และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๑ ที่แสดงความจํานงขอเปนผูสนับสนุน
กิจกรรมตาง ๆ ของพรรค
ขอ ๒๒ บุคคลทั่วไปและองคกรตาง ๆ ไดแ ก บุคคลและองคกรตาง ๆ ที่มีความสนใจ
และแสดงความจํานงขอเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของพรรค แตไมไดสมัครเปนสมาชิก
หมวด ๔
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
สวนที่ ๑
วินัยและจรรยาบรรณ
ขอ ๒๓ สมาชิกมีหนาที่รักษาวินัยและจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(๑) เทิ ด ทู น สถาบั น ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ปฏิบัติตามนโยบาย ขอบังคับ มติคณะกรรมการบริหารพรรค คําสั่งผูดําเนินงานพรรค
ที่สั่งการภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ที่มีอยู และประกาศของพรรคอยางเครงครัด
(๓) ไมใ ชความเปน สมาชิกไปแสวงหาประโยชนสวนตนหรือเพื่อ บุคคลอื่น โดยขัดต อ
กฎหมาย ขอบังคับ หรือศีลธรรมอันดี
(๔) ไมวิพากษวิจารณสมาชิกดวยกัน หรือองคกรบริหารของพรรคตอบุคคลภายนอกในทาง
ที่เสียหาย
(๕) ไมปกปดความผิด และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกที่กอใหเกิดความเสื่อมเสีย
ตอชื่อเสียงของพรรค
(๖) ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการฝาฝนกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม หรือเปนเยี่ยงอยางที่ไมดี
และเปนที่ครหาของบุคคลทั่วไป
(๗) เคารพมติของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการเลือกผูที่พรรคสงลงสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) ประพฤติตน และดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๙) ยึดมั่นในอุดมการณของพรรคตามที่ปรากฏในแนวนโยบายของพรรค
(๑๐) รับผิดชอบตอหนาที่ในงานของพรรคตามขีดความสามารถของตน
(๑๑) แจงความจริง หรือรับผิดชอบตอขอเท็จจริงที่แจงในการสมัครเขาเปนสมาชิก
(๑๒) ไม เ ป น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งอื่ น หรื อ ไปดํ า รงตํ า แหน ง ใดในพรรคการเมื อ งอื่ น
ในระหวางที่เปนสมาชิก
(๑๓) สมาชิก ที่เ ปน สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรตองปฏิ บัติ ตามมติแ ละข อบั งคั บการประชุ ม
สภาผูแทนราษฎรกําหนดไว
สวนที่ ๒
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ
ขอ ๒๔ ใหมีค ณะกรรมการวินั ยและจรรยาบรรณขึ้น คณะหนึ่งประกอบดว ยกรรมการ
จํานวนไมเกิน หาคน ซึ่งหัวหนาพรรคเสนอชื่อใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาใหความเห็น ชอบ
และแตงตั้งคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
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(๑) ดูแลรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
(๒) สอบข อ เท็ จ จริ ง และพิ จ ารณาข อ กล า วหาสมาชิ ก แล ว เสนอผลการพิ จ ารณาต อ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อดําเนินการตามขอบังคับ
(๓) ออกกฎและระเบี ย บเกี่ ย วกั บ วิ นั ย และจรรยาบรรณตามความจํ า เป น แล ว เสนอ
คณะกรรมการบริหารเพื่อใหความเห็นชอบและประกาศใชบังคับตอไป
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณใหเปนไปตามวาระการดํารง
ตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร
สวนที่ ๓
การกลาวหาและการลงโทษสมาชิก
ขอ ๒๕ การกลาวหาสมาชิกคนใดวากระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการกระทําที่ผิด
วินัยหรือละเมิดจรรยาบรรณควรแกการลงโทษ อาจทําไดโดยกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง หรือ
สมาชิกไมนอยกวายี่สิบคน ลงลายมือชื่อทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ
หรือคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๒๖ เมื่อมีการกลาวหาสมาชิกตามขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ
สอบขอเท็จจริงและพิจารณาขอกลาวหาดังกลาวโดยเร็ว
หลักเกณฑและวิธีการในการสอบขอเท็จจริงและพิจารณาขอกลาวหาใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณกําหนด
ขอ ๒๗ สมาชิก ผู ใ ดกระทํ า การอั น เป น การผิด วิ นัย และละเมิ ด จรรยาบรรณของพรรค
ตองไดรับโทษตามความรายแรงของการกระทําผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณ ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) ตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกตามขอบังคับ
(๔) ใหพนจากความเปนสมาชิก
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(๕) ในกรณีที่สมาชิกที่ถูกกลาวหาดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการกระทํา
นั้น อาจมีผลใหสมาชิกผูนั้น พน จากความเปน สมาชิก ใหคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณสงผล
การพิจารณาและขอเสนอแนะใหที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่สังกัดพรรคพิจารณามติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ที่สังกัดพรรคใหสมาชิกผูถูกกลาวหาพนจากความเปนสมาชิก ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห ารและสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง หมด การลงมติ
ใหลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ
หมวด ๕
โครงสรางของพรรค
สวนที่ ๑
สํานักงานใหญ
ขอ ๒๘ ใหพรรคมีสํานักงานใหญซึ่งเปนศูนยกลางการบริหารงานของพรรคตั้งอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร และใหมีสาขาพรรคในทองที่ตาง ๆ ในประเทศตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๙ ในการบริหารงานของพรรค ใหมีสํานักงานดังตอไปนี้อยูที่สํานักงานใหญ
(๑) สํานักงานหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหนาพรรค
และกระทําการอื่นใดตามที่หัวหนาพรรคสั่งการ
(๒) สํานักงานเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการภายในของพรรค
และกิจการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานใดสํานักงานหนึ่งโดยเฉพาะ
(๓) สํานักงานอื่นที่คณะกรรมการบริหารมีมติใหจัดตั้งขึ้น
การแบงสวนงานภายใน การกําหนดอํานาจหนาที่ และการกําหนดอํานาจหนาที่เพิ่มเติม
ของสํ า นั ก งานตาม (๑) (๒) และ (๓) รวมทั้ ง การกํ า หนดตํ า แหน ง ลั ก ษณะงาน หน า ที่
ความรับผิดชอบ คาจาง สวัสดิการ สิทธิแ ละประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของเจาหนาที่ตลอดจน
การทํ าสั ญญาจ าง การแต งตั้ งใหดํ ารงตํา แหนง การถอดถอนออกจากตํา แหน ง และการลงโทษ
เจาหนาที่ และอื่น ๆ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
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สวนที่ ๒
สาขาพรรค
ขอ ๓๐ ทองที่ใดมีสมาชิกตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไป และมีความประสงคจะจัดตั้งสาขาพรรค
ใหสมาชิกผูเริ่ม จัดตั้งมีหนังสือแจงความประสงคที่จะจัดตั้งสาขาพรรค พรอมทั้งรายการแสดงที่ตั้ง
สาขาพรรค รายชื่อ อาชีพ และที่อยูของสมาชิกผูเริ่มจัดตั้งตามแบบพิมพของพรรคไปยังเลขาธิการพรรค
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา หากคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ก็ใหแจงใหสมาชิก
ผูเริ่มจัดตั้งดําเนินการตอไป
หากคณะกรรมการบริหารเห็น วา ทองที่ใ ดยังไมพรอมที่จะใหมีการจัดตั้งเปน สาขาพรรค
คณะกรรมการบริหารอาจใหตั้งเปนศูนยประสานงานพรรคไปกอนก็ได
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
พรรคจะตองดําเนิน การจัดตั้งสาขาพรรคขึ้น ในภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่น ายทะเบียน
พรรคการเมืองกําหนดอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา หลังจากนั้นใหพรรคพิจารณาดําเนินการจัดตั้งสาขา
พรรคเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม
ขอ ๓๑ เมื่อคณะกรรมการบริหาร มีมติเห็นชอบกับการจัดตั้งสาขาพรรคแลว ใหจัดใหมี
การประชุมสมาชิกที่มีชื่ออยูใ นทะเบียนบานในทองที่ของสาขาพรรคนั้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคภายในหกสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารมีมติ ซึ่งในการประชุม ครั้งนี้จะตองมี
สมาชิกมารวมประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหเลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือก
รองประธานสาขาพรรคหนึ่งคน เลขานุการสาขาพรรคหนึ่งคน รองเลขานุการสาขาพรรคหนึ่งคน
เหรัญญิกสาขาพรรคหนึ่งคน โฆษกสาขาพรรคหนึ่งคน และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกไมเกินสามคน
การเสนอชื่อสมาชิกที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคตามวรรคสองจะตองมีผูรับรอง
อยางนอยหาคน และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการสาขาพรรคไดไมเกินหนึ่งคน
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ของสาขาพรรคเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคแล ว ให หั ว หน า พรรค
มีหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมือ งภายในสิบหาวันนับแตวัน ที่จัดตั้ง
สาขาพรรคแลวเสร็จ
เมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
ใหแจงคณะกรรมการบริหารทราบ
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ขอ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคตามข อ ๓๑ ประกอบด ว ยประธานสาขาพรรค
รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุ การสาขาพรรค เหรัญญิ กสาขาพรรค
โฆษกสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกไมเกินสามคน ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมสาขาพรรค
ในกรณีที่เลขาธิการพรรคเห็นวาประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการ
สาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค หรือกรรมการสาขา
พรรคผู ใ ดมี พ ฤติ ก ารณ ไ ม เ หมาะสมที่ จ ะดํ า รงตํ า แหน ง ต อ ไป ให เ ลขาธิ ก ารพรรคเสนอเรื่ อ งให
คณะกรรมการบริหารมีมติปลดบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงได
กรรมการสาขาพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง และเมื่อพน
จากการดํารงตําแหนงตามวาระแลว อาจจะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคอีกได
ขอ ๓๓ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการขยายจํานวนสมาชิกพรรคในเขตทองที่ของสาขา
(๒) ใหการศึกษาอบรมทางการเมืองและการอบรมอื่น ๆ ตามอุดมการณและแนวนโยบาย
ของพรรคแกสมาชิก
(๓) เผยแพรอุดมการณ แนวนโยบาย และกิจกรรมของพรรคแกประชาชนทั่วไป
(๔) รณรงคชวยเหลือและสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๕) ดําเนินกิจกรรมรวมกับมวลชนในทองถิ่น และดําเนิน โครงการเศรษฐกิจตามที่พรรค
แนะนําหรือเห็นชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูและรายไดของประชาชนในทองถิ่น
(๖) บริหารกิจการภายในสาขาพรรค
(๗) เสนอแนะผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในการเลื อ กตั้ ง ทุ ก ระดั บ ในท อ งที่ ข องสาขาต อ
คณะกรรมการบริหาร
(๘) จัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ แผนจัดหาทุน เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อให
ความเห็นชอบ
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ขอ ๓๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากความเปนสมาชิก
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(๔) พนจากตําแหนงประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค
รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค
(๕) คณะกรรมการบริหารมีมติใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีพฤติการณเสื่อมเสีย อันอาจ
กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอพรรค
(๖) ที่ประชุมสาขาพรรคมีมติหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีพฤติการณ
เสื่อมเสียอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง
ขอ ๓๕ ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการสาขาพรรคนอกจากประธานสาขาพรรคว า งลง
กอนครบวาระ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคแตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเขาแทนตําแหนงที่วาง
โดยใหกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับการแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระการดํารงตําแหนง
ที่เหลืออยูของกรรมการสาขาพรรคที่ตนแทน แตถาคณะกรรมการสาขาพรรคมีวาระการดํารงตําแหนง
เหลือไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการสาขาพรรคจะไมแตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดแทนตําแหนง
กรรมการสาขาพรรคที่วางลงก็ได
ขอ ๓๖ ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง ประธานสาขาพรรคว า งลง ให มี ก ารประชุ ม สาขาพรรค
เพื่อเลือกตั้งประธานสาขาพรรคใหมภายในหกสิบวัน นับแตวัน ที่ตําแหนงวางลง ในระหวางที่ไมมี
ประธานสาขาพรรคใหรองประธานสาขาพรรครักษาการแทน ถารองประธานสาขาพรรค ไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหคณะกรรมการสาขาพรรคเลือกกรรมการสาขาพรรคคนหนึ่งรักษาการแทน
การดําเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๕ และขอ ๓๖ วรรคหนึ่ง
เมื่อดําเนินการเสร็จแลว ใหคณะกรรมการสาขาพรรครายงานใหคณะกรรมการบริหารทราบ
ขอ ๓๗ นอกจากการพ น จากตํา แหน งตามวาระ กรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพ น จาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๒) คณะกรรมการบริ ห ารสั่ ง ให พ น จากตํ า แหน ง เพราะกระทํ า การฝ า ฝ น กฎหมาย
หรือขอบังคับ หรือกระทําการอื่นใดอันทําใหเกิดความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง
(๓) ที่ป ระชุ ม ใหญ ส าขาพรรคมี ม ติ ด วยคะแนนเสี ย งไม น อ ยกว าสองในสามให พน จาก
ตําแหนง
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ขอ ๓๘ เมื่อครบวาระของคณะกรรมการสาขาพรรค หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคทั้งคณะ
พนจากตําแหนง ใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหมภายในหกสิบวัน
ใหกรรมการสาขาพรรคที่พน จากตําแหนงทั้งคณะปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดรับ แจง
การตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณี ที่ ไ ม มี ก รรมการสาขาพรรคเหลื อ อยู หรื อ มี แ ต ไ ม ยิ น ยอมดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรค ใหเลขาธิการพรรคดําเนินการใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๙ การประชุมของสาขาพรรคมี ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) การประชุ ม สามัญ หมายความว า การประชุม ที่ คณะกรรมการสาขาพรรคจั ดให มี
ปละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะตองทําการประชุมกอนการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอยหนึ่งเดือน
(๒) การประชุ ม วิ ส ามั ญ หมายความว า การประชุ ม คราวอื่ น นอกจากกรณี ต าม (๑)
ซึ่งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหจัดขึ้น
สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหนึ่ งในหาของจํานวนสมาชิ กทั้งหมดของสาขาพรรค
มีสิทธิเขาชื่อเปนหนังสือขอใหคณะกรรมการสาขาพรรคจัดใหมีการประชุมวิสามัญสาขาพรรค หนังสือ
ร อ งขอต อ งระบุ ถึ ง สาเหตุ ที่ ข อให เ รี ย กประชุ ม และเรื่ อ งที่ จ ะเสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาด ว ย
คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
การประชุมของสาขาพรรคตองมีสมาชิกสาขาพรรคนั้น มาประชุม ไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
ในการลงมติเลือกคณะกรรมการสาขาพรรคหรือตัวแทนสมาชิกเพื่อเขารวมประชุมใหญ
เฉพาะสมาชิกที่เปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน จึงจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม หากเลขานุการสาขาพรรคไมอยูหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการที่ประชุมแทน
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ผูเขารวมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การประชุม ของสาขาพรรคคราวใด เมื่อพน เวลาที่กํ าหนดไวสําหรับเริ่มการประชุม แล ว
หนึ่งชั่วโมง จํานวนสมาชิกที่เขาประชุมยังไมครบเปนองคประชุม ใหเลื่อนการประชุมออกไป และใหจัด
ประชุมใหมภายในเวลาไมเกิน สามสิบวันแตไมนอยกวาสิบหาวัน ในการประชุมที่เลื่อนมานี้ ถามี
สมาชิกของสาขาพรรคมารวมประชุมตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป ใหถือเปนองคประชุม ที่ประชุมสาขาพรรค
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ที่เลื่อนมานี้ ใหพิจารณาเฉพาะเรื่องตามระเบียบวาระที่ไดกําหนดไวในการประชุมครั้งกอนที่ตองเลื่อน
มาเทานั้น

ขอ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

หมวด ๖
การบริหารงานพรรค
สวนที่ ๑
บททั่วไป
๔๐ การบริหารงานของพรรค ประกอบดวย
ที่ประชุมใหญ
คณะกรรมการบริหาร
คณะผูบริหาร
ผูดําเนินงานพรรค
ที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรี
ที่ประชุมรัฐมนตรี
ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

สวนที่ ๒
ที่ประชุมใหญ
ขอ ๔๑ ที่ประชุมใหญเปนองคกรสูงสุดของพรรค
การประชุมใหญพรรคมีสองประเภท ดังนี้
(๑) การประชุมใหญสามั ญ หมายความวา การประชุ ม ที่คณะกรรมการบริหารจัดให มี
ปละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดปบัญชีของพรรค
(๒) การประชุมใหญวิสามัญ หมายความวา การประชุมใหญคราวอื่นนอกจากกรณีตาม (๑)
ซึ่งอาจกระทําไดโดยมติของคณะกรรมการบริหาร หรือโดยคํารองขอเปนหนังสือ ของผูมีสิทธิเขารวม
ประชุมตามขอ ๔๔ (๑) ถึง (๖) จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนทั้งหมด หนังสือรองขอนั้น
ตองระบุ สาเหตุ ที่ขอให เรียกประชุม และเรื่ องที่จะเสนอใหที่ประชุ ม พิจารณาดวย ในกรณีหลัง นี้
คณะกรรมการบริหารตองจัดใหมีการประชุมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
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ขอ ๔๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหลงพิม พโฆษณาอยางนอยหนึ่งคราว
ในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลาย กอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน หรือสงทางไปรษณียไปยังผูมี
สิทธิเขารวมประชุมกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน
ขอ ๔๓ ในคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญ ใหระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุม
ขอ ๔๔ ผูมีสิทธิเขารวมประชุมในที่ประชุมใหญ มีดังนี้
(๑) กรรมการบริหาร
(๒) ตัวแทนสมาชิกตามจํานวนและหลักเกณฑในการคัดเลือกที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนด
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น (ถามี)
(๔) รัฐมนตรีในขณะนั้น (ถามี)
(๕) ที่ปรึกษาพรรค
(๖) ประธานสาขาพรรคหรือผูแทนในฐานะผูแทนของสาขาพรรค
ใหเลขาธิการพรรคประกาศจํานวนผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญโดยแยกประเภทผูมีสิทธิ
เขารวมประชุมแตละประเภทใหชัดเจนอยางนอยสิบหาวันกอนวันประชุม
ขอ ๔๕ การประชุม ใหญ ตอ งมี ผูเ ขา รว มประชุ ม ไมน อยกว าสองร อยคนของผู มีสิ ท ธิ
เขารวมประชุมทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
มติของที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก เวนแตขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ผูเขารวม
ประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมใหญออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปน เสียงชี้ขาด ในกรณีที่ ผูมีสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุม ใหญดํา รงตํ าแหนงหลายฐานะ
ในคราวเดียวกัน ใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเพียงเสียงเดียว
คณะกรรมการบริหารอาจเชิญสมาชิกกิตติม ศักดิ์ สมาชิกอื่น หรือ ที่ปรึกษาพรรคเขารว ม
สังเกตการณและแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอ ๔๖ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานที่ ป ระชุ ม ใหญ และเลขาธิ ก ารเป น เลขานุ ก าร
ที่ ป ระชุ ม ใหญ ในกรณี หั ว หน า พรรคหรื อ เลขาธิ ก ารพรรคไม อ ยู ห รื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ใหรองหัวหนาพรรคซึ่งเปน รองประธานคณะกรรมการบริหารหรือรองเลขาธิการพรรค ที่ประธาน
ที่ประชุมใหญกําหนด เปนประธานที่ประชุมใหญและเลขานุการที่ประชุมใหญ แลวแตกรณีแทน
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การประชุมใหญใด เมื่อพนเวลาที่กําหนดไวสําหรับเริ่มการประชุมแลวหนึ่งชั่วโมง จํานวน
ผูมีสิทธิเขาประชุมที่เขาประชุมยังไมครบองคประชุม ใหประธานที่ประชุมสั่งเลื่อนการประชุมออกไป
และจัดใหมีการประชุมใหญอีกครั้งภายในเวลาไมเกินสามสิบวันแตไมนอยกวาสิบหาวัน ในการประชุมใหญ
ที่เลื่อนมานี้ มีผูมีสิทธิเขาประชุมมาประชุมเทาใดใหถือเปน องคประชุม และที่ประชุม ที่เลื่อนมานี้
ใหพิจารณาเฉพาะเรื่องตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในการประชุมครั้งกอนที่ตองเลื่อนมาเทานั้น
ขอ ๔๗ กิจการตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับ
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหาร
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) การอื่น ตามที่ก ฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนู ญวาดวยพรรคการเมืองหรื อนายทะเบีย น
พรรคการเมืองกําหนด
(๖) การอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารมีมติกําหนดเปนคราว ๆ ไป
สมาชิกผูใดประสงคจะเสนอเรื่องใหที่ประชุมใหญพิจารณาใหเสนอเปนหนังสือตอเลขาธิการ
พรรคไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันประชุมใหญ เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
สวนที่ ๓
คณะกรรมการบริหาร
ขอ ๔๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง มีจํานวนไมนอยกวา ๙ คน แตไมเกิน ๙๙ คน
ประกอบดวย หัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค
โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น ๆ ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานคณะกรรมการบริหาร รองหัวหนาพรรคที่หัวหนาพรรคกําหนด
เปนรองประธานคณะกรรมการบริหาร และใหเลขาธิการพรรคเปน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เลขาธิ ก ารพรรคอาจแต ง ตั้ ง ให ร องเลขาธิ ก ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง เป น รองเลขานุ ก ารคณะ
กรรมการบริหารก็ได
ขอ ๔๙ คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง
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ในกรณีที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารไมครบจํานวนตามขอ ๔๘ วรรคหนึ่ง
แลวตอมามีการเลือกตั้งกรรมการบริหารเพิ่ม ใหกรรมการบริหารที่ไดรับเลือกตั้งเพิ่มอยูในตําแหนง
เทาวาระที่เหลืออยูของคณะกรรมการบริหารที่ตนไดรับเลือกตั้งเขาไปเพิ่ม
ขอ ๕๐ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาพรรค
(๒) วางระเบียบหรือกฎเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายและขอบังคับ
(๓) กํากับ ดูแล ตรวจสอบและแนะนํา ใหองคกรตาง ๆ ของพรรคปฏิบัติการตามขอบังคับ
(๔) กําหนดอัต ราคา ธรรมเนีย มและคาบํ ารุง พรรค และกรณียกเวน ค าธรรมเนี ยม และ
คาบํารุงพรรค
(๕) พิจารณาอนุมัติในการจัดตั้งและยุบเลิกสาขาพรรค
(๖) ปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในขออื่นแหงขอบังคับนี้และกฎหมาย
คณะกรรมการบริหารอาจมีมติมอบหมายใหหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมายและขอบังคับ
ขอ ๕๑ กรรมการบริหารทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง
(๓) ที่ประชุมใหญมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนใหพนจากตําแหนง
(๔) ตํา แหน ง กรรมการบริ ห ารว า งลงเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการบริ ห ารทั้ ง หมด
ที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้น
เมื่อคณะกรรมการบริหารทั้งคณะพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารชุดใหมภายในสี่สิบห าวัน นับ แต วัน ที่คณะกรรมการบริหารพน จากตําแหน ง
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพน จากตําแหนงตาม (๑) (๒) หรือ (๔) ใหคณะกรรมการ
บริหารซึ่งพน จากตําแหนงนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาที่ประชุมใหญจะไดเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารชุดใหมและในกรณีที่คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพนจากตําแหนงเพราะหัวหนาพรรคพนจาก
ตําแหนงตาม (๒) ใหรองหัวหนาพรรคซึ่งเปนรองประธานคณะกรรมการบริหารในขณะนั้น รักษาการ
ในตํ า แหน ง หั วหน า พรรคไปก อ นจนกว า ที่ป ระชุม ใหญ จะได เลื อ กคณะกรรมการบริ ห ารชุ ด ใหม
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หากไม มี ร องหั ว หน า พรรคซึ่ ง เป น รองประธานคณะกรรมการบริ ห ารหรื อ มี แ ต ไ ม ป ระสงค
หรือไมสามารถรักษาการในตําแหนงหัวหนาพรรค ใหรองหัวหนาพรรคที่เหลืออยูเลือกกันเอง คนหนึ่ง
รักษาการในตําแหนงหัวหนาพรรคไปกอนจนกวาที่ประชุมใหญจะไดเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม
ขอ ๕๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากตําแหนงหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค หรือโฆษกพรรค
(๔) ที่ประชุมใหญมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูเขาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนใหออก
(๕) พนจากการเปนสมาชิก
(๖) ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ขอ ๕๓ เมื่ อตํ าแหน งกรรมการบริ หารอื่ น นอกจากหั วหนา พรรค รองหั วหนา พรรค
เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค หรือโฆษกพรรควางลง คณะกรรมการบริหาร
อาจจัดใหมีก ารประชุมใหญ เพื่อ เลือ กตั้ งกรรมการบริห ารแทนตําแหนง ที่ว างลง ในกรณี ดังกลา ว
ใหกรรมการบริหารที่ไดรับเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางลงนั้น อยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน
ถา ตํ า แหน ง รองหั ว หน า พรรค เลขาธิ ก ารพรรค รองเลขาธิ ก ารพรรค เหรั ญ ญิ ก พรรค
หรือโฆษกพรรควางลง คณะกรรมการบริหารพรรคอาจใหจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งผูดํารง
ตําแหนงเหลานั้น ใหม และใหผู ไดรับ เลือกตั้งใหดํารงตําแหนงไดเทา กับวาระที่ เหลือ อยูของผูซึ่ ง
ตนแทน ในระหว างที่ยั งไม มีก ารเลือ กตั้ง ผูดํ ารงตํา แหนงแทน คณะกรรมการบริห ารอาจแต งตั้ ง
กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวไปกอนเปนการชั่วคราว
ขอ ๕๔ ถาหัวหนาพรรคไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรค
ที่เปนรองประธานคณะกรรมการบริหารรักษาการแทน ถาไมมีรองหัวหนาพรรคเชนวานั้น หรือมีแต
ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคแต ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารคนใดคนหนึ่ ง
รักษาการแทน
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ถาผู ดํา รงตํา แหนง ผูดํ าเนิน งานพรรคไมอ ยูหรื อไมอ าจปฏิ บัติ หน าที่ ได และไมมี ผูดํ ารง
ตําแหนงรองผูดํารงตําแหนงนั้น ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งรักษาการแทน
ขอ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการบริหารตองมีกรรมการบริหารมาประชุม ไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานคณะกรรมการบริหารทําหนาที่ประธานแทน ถาไมมีรองประธาน คณะกรรมการ
บริหารหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งเปนประธาน
มติของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก เวน แตขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ผูเขารวม
ประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารประชุมอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่ใด ๆ ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายโดยใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกลาว
มีอํานาจและหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๕๗ ให มี ที่ ป รึ ก ษาพรรค มี จํ า นวนไม เ กิ น ห า สิ บ คน ซึ่ ง หั ว หน า พรรคแต ง ตั้ ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีประสบการณ หรือผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาตาง ๆ เพื่อใหคําปรึกษาแกหัวหนาพรรค และคณะกรรมการบริหาร หรือปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
สวนที่ ๔
คณะผูบริหาร
ขอ ๕๘ ให มี ค ณะผู บ ริ ห ารคณะหนึ่ ง มี จํ า นวนไม น อ ยกว า ห า คนแต ไ ม เ กิ น เก า คน
ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค เปนประธานคณะผูบริหาร
(๒) รองหัวหนาพรรค ซึ่งเปน รองประธานคณะกรรมการบริหารเปน รองประธานคณะ
ผูบริหาร
(๓) เลขาธิการพรรค เปนเลขานุการคณะผูบริหาร
(๔) กรรมการอื่นซึ่งคณะกรรมการบริหารแตงตั้ง
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ขอ ๕๙ คณะผูบริหารทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนง
ขอ ๖๐ ความเปนผูบริหารในคณะผูบริหารสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อ
(๑) ในกรณีของผูบริหารในคณะผูบริหารตามขอ ๕๘ (๔) คณะกรรมการบริหารมีม ติ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการบริหารทั้งหมดเทาที่มีอยูใหพนจากตําแหนง
(๒) พนจากตําแหนงกรรมการบริหาร
ขอ ๖๑ เมื่อตําแหนงผูบริหารในคณะผูบริหารตามขอ ๕๘ (๔) วางลง ใหคณะกรรมการ
บริหารแตงตั้งกรรมการบริหารอื่นแทน
ขอ ๖๒ การประชุมคณะผูบริหาร ตองมีผูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ในคณะผูบริหารทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๖๓ ในการประชุมคณะผูบริหาร ถาประธานคณะผูบริหารไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานคณะผูบริหารทําหนาที่ประธานแทน ถารองประธานคณะผูบริหารไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกในคณะผูบริหารคนใดคนหนึ่งเปนประธานแทน
มติข องที่ประชุ ม คณะผู บริ หารให ถือ เสีย งข างมาก ผูเข าร วมประชุม คนหนึ่ง มีเสี ยงหนึ่ ง
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๖๔ ใหคณะผูบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๒) รับผิดชอบงานของพรรค
(๓) วางระเบียบและแนวทางการบริหารงานของพรรค
(๔) วางระเบียบวาดวยการคลังและทรัพยสินของพรรค
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการแตงตั้ง ถอดถอน การใหความดี ความชอบ และการลงโทษ
เจาหนาที่
(๖) วางระเบียบแนวทางและแผนการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการคัดเลือกบุคคล
ลงสมัครรับเลือกตั้ง
(๗) ประสานงานกับสมาชิก
(๘) อํานวยการและดําเนินงานตาง ๆ เพื่อความเรียบรอยและเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดแผนพัฒนาสาขาพรรค
(๑๐) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
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สวนที่ ๕
ผูดําเนินงานพรรค
ขอ ๖๕ ผูดําเนินงานพรรคประกอบดวยหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรคและโฆษกพรรค
ขอ ๖๖ หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนผูแทนของพรรคในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(๒) กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารงานพรรค
(๓) บริหารงานพรรคตามที่ที่ประชุมใหญหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๔) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับงานของพรรค
(๕) แตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาหัวหนาพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
(๖) แตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่พรรค
(๗) แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานหรื อ บุ ค คลให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งใดอย า งหนึ่ ง รวมทั้ ง ถอดถอน
คณะทํางานหรือบุคคลเชนวานั้น
(๘) เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารและเรียกประชุมคณะผูบริหาร
(๙) วางระเบียบเพื่อใหการบริหารงานของพรรคเปนไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๑๐) อํานาจหนาที่อื่นตามที่ขอบังคับกําหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรกําหนด
ทั้งนี้ หัวหนาพรรคจะมอบหมายเปนหนังสือใหผูดําเนินงานพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
ทําการแทนก็ได
ขอ ๖๗ รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
ขอ ๖๘ เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุมดูแลกิจการภายในของพรรค
(๒) บริหารและรับผิดชอบงานของสํานักงานเลขาธิการพรรค
(๓) จัดการประชุมใหญ การประชุม คณะกรรมการบริหารหรือการประชุม อื่น ๆ ตามที่
กําหนดไวในขอบังคับนี้
(๔) ดําเนินการใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือหัวหนาพรรค
ขอ ๖๙ รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่ตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย
ขอ ๗๐ เหรัญญิกพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
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(๑) ควบคุมดูแลทรัพยสิน รายรับ รายจายใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติ
(๒) จัดทําบัญชีการเงินของพรรค แสดงรายรับรายจายและงบดุลของพรรค
(๓) จัดสรรเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่พรรคไดรับมา ใหเปนคาใชจายในการ
เลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
(๔) ดําเนินการใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือหัวหนาพรรค
ขอ ๗๑ โฆษกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารตาง ๆ
เกี่ ยวกั บพรรค กิ จกรรมทางสัง คมและการเมือ ง ตลอดจนแนวนโยบายของพรรคแก สื่อ มวลชน
และสาธารณชน
ขอ ๗๒ ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นสมควรใหมีผูดําเนิน งานพรรคตําแหนงอื่นอีก เชน
ตําแหนงผูชวยเหรัญญิกพรรค รองโฆษกพรรค ผูอํานวยการพรรค เลขานุการหัวหนาพรรค หรือ
ตําแหนงอื่น ๆ ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งสมาชิก เขาดํารงตําแหนงและถอดถอนจากตําแหนงนั้น
แลวรายงานใหคณะกรรมการบริหารทราบทุกครั้ง
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงใหผูดําเนินการพรรคตําแหนงอื่น ตามขอนี้
พนจากตําแหนงดวย
ขอ ๗๓ ในกรณี ที่ มี ก ารแต ง ตั้ ง ผู อํ า นวยการพรรค ให ผู อํ า นวยการพรรคทํ า หน า ที่
ควบคุมดูแลเจาหนาที่ในสํานักงานใหญ ใหปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคและสาขาพรรค รวมทั้งอํานวยความสะดวกใหกับ
หนวยงานบริหารตาง ๆ ของพรรคในการใชสํานักงานใหญดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการพรรค
อยูในบังคับบัญชาของเลขาธิการพรรคในการปฏิบัติหนาที่ของตน
สวนที่ ๖
ที่ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรี ของพรรค
ขอ ๗๔ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเรียกประชุมในการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรีของพรรค
ขอ ๗๕ ที่ป ระชุ ม รว มระหว างคณะกรรมการบริ หาร สมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎรและ
รัฐมนตรีของพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น มีอํานาจหนาที่พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
ทั้งนี้ตามที่หัวหนาพรรคกําหนด
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ให นํ า ข อ ๕๕ มาใช บั ง คั บ กั บ การประชุ ม ร ว มระหว า งคณะกรรมการบริ ห าร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรีโดยอนุโลม
สวนที่ ๗
ที่ประชุมรัฐมนตรีของพรรค
ขอ ๗๖ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเรียกประชุมรัฐมนตรีของพรรคและใหที่ประชุมรัฐมนตรี
มีอํานาจพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของรัฐมนตรีแตละคน นโยบายของรัฐบาล
ตลอดจนความสัมพันธกับพรรครวมรัฐบาล และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
สวนที่ ๘
ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๗ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเรียกประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และให
ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาที่พิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
หมวด ๗
การบริหารการเงินและทรัพยสินและจัดทําบัญชี
ขอ ๗๘ ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่อนุมัติงบประมาณควบคุมดูแลรับผิดชอบ
การบริหารการเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรคตลอดจนจัดใหมีการทํา
บัญชีตามขอ ๗๙ ใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มกี ารจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
ตามขอ ๗๙ และรับรองความถูกตองตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๗๙ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรคประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตอ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
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บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับ แตรายการนั้น
เกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๘๐ พรรคและสาขาพรรค ตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวัน สิ้น ปปฏิทิน ที่ไดจดแจง
การจัดตั้ง และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงินซึ่งประกอบดวยงบดุลและงบรายได และคาใชจายของพรรค
กรณีที่มีสาขาพรรคใหรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาดวย
งบดุล ตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรค
งบรายไดและคาใชจายตองแสดงที่มาของรายได ซึ่งไดรับจากเงินบริจาคเงินสนับสนุนจากรัฐ
และรายไดอื่นที่มี กับทางใชไปของคาใชจายดําเนินการของพรรค โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้ง
ตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๘๑ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว ตองเสนอที่ประชุมใหญ
อนุ มั ติ ภ ายในเดื อ นเมษายนของทุก ป โดยแจ ง ให ส มาชิ ก ทราบลว งหน า และป ด ประกาศไว ณ
สํานักงานใหญและสาขาพรรคไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคตองรับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญ ญิก พรรค และให หัวหนา พรรคสง งบการเงิน ตอ นายทะเบีย นพรรคการเมือ งภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตามขอ ๗๙
ขอ ๘๒ ใหคณะกรรมการบริหารจัดสรรเงิน เพื่อเปน คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคดังนี้
(๑) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบสั ด ส ว นให จั ด สรร
เปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไวในบัญชีรายชื่อที่ยื่นตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
(๒) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหจัดสรร
แกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
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คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๘๓ เมื่อมีการบริจาคแกพรรค ใหพรรคออกหลักฐานการรับบริจาคใหแกผูบริจาค
เมื่อพรรคไดรับการบริจาคเงิน ใหพรรคเปดเผยรายชื่อผูบริจาคและจํานวนเงินที่ไดรับการ
บริจาค
ขอ ๘๔ หัวหนาพรรค กรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรคและสมาชิก ซึ่งไดรับการ
บริจาคตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของพรรค ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๘๕ บรรดาเงินที่พรรคไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไป
ฝากไวกับธนาคารพาณิชยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ขอ ๘๖ ให หั วหน า พรรค รองหั ว หน า พรรค เลขาธิ ก ารพรรค รองเลขาธิ ก ารพรรค
เหรัญญิกพรรค หรือบุคคลที่หัวหนาพรรคมอบหมายเปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อสั่งจายในนามพรรค
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๘๗ การบริหารการเงิน และการบัญชีของสาขาพรรค ใหนําความในหมวดนี้ไปใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ ๘๘ การเงิน ของพรรคใหเปน ไปตามระเบียบวาดวยการเงิน ที่คณะกรรมการบริหาร
เปนผูกําหนด
หมวด ๘
การคัดเลือกบุคคลและการจัดตั้งรัฐบาล
สวนที่ ๑
การคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๘๙ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจคัดเลือกบุคคลที่จะสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
คณะกรรมการบริ ห ารอาจแตง ตั้ งคณะกรรมการอํ า นวยการการเลือ กตั้ งขึ้ น มาคณะหนึ่ ง
ตามจํานวนที่เห็นสมควร เพื่อใหทําหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอชื่อบุคคลที่จะสงลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
(๒) วางแผนและดําเนินการเลือกตั้งในครั้งนั้น ๆ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ให ค ณะกรรมการบริ ห ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กสมาชิ ก เพื่ อ ส ง เข า สมั ค ร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๙๐ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจชี้ขาดวาจะคัดเลือกผูใดลงสมัครรับเลือกตั้งในการนี้
คณะกรรมการบริหารอาจคัดเลือกบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากที่คณะกรรมการอํานวยการการเลือกตั้ง
เสนอชื่อขึ้นมาก็ได
สวนที่ ๒
การจัดตั้งรัฐบาล
ขอ ๙๑ ใหที่ประชุมระหวางคณะกรรมการบริหารกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในขณะนั้น
และรั ฐ มนตรีข องพรรคเท าที่ มีอ ยู พิจ ารณาวา จะจัด ตั้ง รัฐ บาล รว มรั ฐ บาล หรื อถอนตัว จากการ
รวมรัฐบาล และคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรค
สวนที่ ๓
หนาที่ของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ขอ ๙๒ ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีพึงนํานโยบายของพรรคไปปฏิบัติและตองประสานงาน
กับพรรคในการบริหารงาน รวมทั้งการรายงานผลความกาวหนาของการบริหารงานตอคณะกรรมการบริหาร
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
หมวด ๙
การตีความขอบังคับและการเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับและนโยบายพรรค
สวนที่ ๑
การตีความขอบังคับ
ขอ ๙๓ ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจตีความขอบังคับ
สวนที่ ๒
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับและนโยบายของพรรค
ขอ ๙๔ การเปลี่ยนแปลงขอบังคับ และนโยบายของพรรคจะกระทําไดโ ดยหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้
(๑) เสนอโดยมติของคณะกรรมการบริหาร หรือ
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(๒) เสนอโดยสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคนจากทุกภาค โดยตองมีสมาชิกที่เสนอ
ในแตละภาคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๓) การเสนอโดยสมาชิกตาม (๒) ใหทําเปน หนังสือเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมดวย
ขอความและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือแลวใหรีบเสนอคณะกรรมการ
บริหารทราบและเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาตอไป
(๔) การออกเสียงลงคะแนนโดยที่ประชุมใหญ ตองมีคะแนนเสียงเห็น ชอบดวยในการ
เปลี่ยนแปลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หมวด ๑๐
การใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๙๕ พรรคจะตองสนับสนุน ปลูกฝง และรณรงค ตลอดจนใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป เพื่อใหยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
หมวด ๑๑
การเลิกหรือยุบและการรวมพรรค
สวนที่ ๑
การเลิกหรือยุบพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๙๖ พรรคยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีมติของคณะกรรมการบริหารพรรคใหเลิกและไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูเขาประชุม
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถงึ สิบหาคน
(๓) มีการยุบพรรคไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น
(๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญใหยุบพรรค
ในกรณีที่พรรคเลิกหรือยุบอันมิใชเปนการยุบพรรคไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น เมื่อมีการ
ชําระบัญชีแลวยังมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหโอนแกสภากาชาดไทย
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ขอ ๙๗ การยุบเลิกสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๒
การรวมพรรค
ขอ ๙๘ การรวมพรรคอาจเปนการรวมกันเพื่อจัดตั้งเปนพรรคการเมืองใหม หรืออาจเปน
การรวมเขาเปนพรรคการเมืองเดียวกับอีกพรรคการเมืองที่เปนหลักก็ได
ขอ ๙๙ การรวมพรรคตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
มติ ใ ห รวมพรรคตอ งมี คะแนนเสี ยงเห็ น ชอบไมน อยกว าสองในสามของจํา นวนสมาชิ ก
ที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

รายชื่อคณะกรรมการการบริหารพรรคเพื่อไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย จํานวน ๑๗ คน คือ
นายบัณจงศักดิ์ วงศรัตนวรรณ
หัวหนาพรรค
นายบุญสิน เสริญวงศสัตย
รองหัวหนาพรรค คนที่ ๑
นายคณิศร สมมะลวน
รองหัวหนาพรรค คนที่ ๒
นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน
เลขาธิการพรรค
นายสามชาย ศรีสันต
รองเลขาธิการพรรค คนที่ ๑
นายกฤษฎา แรงสูงเนิน
รองเลขาธิการพรรค คนที่ ๒
นายธีระวุฒิ สัมมาทรัพย
รองเลขาธิการพรรค คนที่ ๓
นางอัมพร กอนทอง
เหรัญญิกพรรค
นายเจษฎา แรงสูงเนิน
โฆษกพรรค
นางกนิษฐา สัตยะยุกต
กรรมการบริหารพรรค
นายปราโมทย คงประเสริฐ
กรรมการบริหารพรรค
นายพาโชค รักปราการ
กรรมการบริหารพรรค
นายพิเชฐ
เพงพิศ
กรรมการบริหารพรรค
นายพิสิฐ
กอเกียรติธํารงค
กรรมการบริหารพรรค
นายสิครินทร จันทรศร
กรรมการบริหารพรรค
นายกฤษดา
ทองกลั่น
กรรมการบริหารพรรค

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง
๑๗. นางสาวจันจิรา จําปาทอง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

