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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจง
การจัดตั้งพรรคเพื่อไทย ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ ตอมา ไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่ อ ง ตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลงกรรมการบริ ห ารพรรคเพื่ อ ไทย ลงวั น ที่ ๑๔ มี น าคม ๒๕๕๑
และเรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ลงวัน ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
ทําใหมีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย จํานวนทั้งสิ้น ๑๗ คน นั้น
บั ดนี้ พรรคเพื่ อไทยได แ จ ง ต อ นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง กรณี ที่ ประชุ มใหญ วิ ส ามั ญ
พรรคเพื่อไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวั นที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ เพื่อดําเนิน การตามมาตรา ๒๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
๑. ทบทวนนโยบายพรรคการเมืองที่ไดจดแจงไว โดยใหใชนโยบายพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังนี้
นโยบายพรรคเพื่อไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑
คําประกาศเจตนารมณ
พรรคเพื่อไทยมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข โดยกอตั้งขึ้นทามกลางวิกฤตการณทางการเมืองและความขัดแยงทางสังคมทวีความรุนแรงขึ้น
อยางตอเนื่อง ประชาชนตกอยูในภาวะที่ระส่ําระสายไรสิ่งยึดเหนี่ยว สถาบันพรรคการเมืองถูกทําให
ออนแอไมสามารถเปนที่พึ่งพิงได จึงจําเปนตองสถาปนาพรรคเพื่อไทยขึ้น โดยรวมเอาคนไทยจากทุกภาค
สวนมาระดมสติปญญา เพื่อแกปญหาเรงดวนของประเทศ กําหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว เพื่อฟนฟูใหประเทศชาติกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว และพรอมที่จะกาวไปขางหนา
อยางมั่นคง เพื่อความมั่งคั่งยั่งยืน โดยอาศัยศักยภาพและภูมิปญญาของคนไทยทั้งชาติ เพื่อความอยูดีมีสุข
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สิทธิเสรีภาพและความเทาเทียมกันภายใตกฎเกณฑและกติกาเดียวกัน รวมทั้งภราดรภาพแหงปวงชน
ชาวไทยทุกคน เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข พรรคเพื่อไทยทําเพื่อปจจุบันที่มั่นคงและอนาคตที่มั่งคั่งของชาติไทย เพื่อไทย เพื่อปวงชนชาวไทย
ทุกคน
อุดมการณ
นําอดีตมาเปนสติ ทําปจจุบันใหเกิดสุข
วางทางแหงอนาคตที่สดใสและมั่งคั่งเพื่อไทยทุกคน
๑. นโยบายหลัก
ประเทศไทยของเราในวันนี้ กําลังเผชิญกับวิกฤตการณอยางที่ไมเคยประสบมากอน ดังที่ปรากฏ
อยู นั้น ไม ว าจะเปน ทางดา นการเมือ ง การปกครอง ดา นเศรษฐกิ จ ด านสั งคม ด า นวั ฒนธรรม
หรือสิ่งแวดลอม ทําใหประเทศไมพัฒนาไปในแนวทางที่ควรจะเปน ดังนั้น ในวันนี้ประเทศไทยของเรา
ตองไดรับการฟนฟูดูแลอยางทุมเทเอาใจใส ในการแกปญหาและพัฒนาประเทศอยางเรงดวน โดยการเรง
ปฏิรูปในทุกดาน ดวยแนวคิดและนโยบายที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของขอมูลแหงความเปนจริง ดวยความรอบรู
และดวยสติปญญาที่มีความเขาใจในปญหาตาง ๆ อยางแทจริง พรรคเพื่อไทยจึงรับอาสาพี่นองประชาชน
คนไทยทุกคนเขามาแกไขวิกฤตการณและฟนฟูประเทศ ดวยแนวนโยบายของพรรคที่เนนความสําคัญ
ในประเด็นตอไปนี้
แนวคิดใหม ปรับแนวคิดใหมทั้งในดานเปาหมาย กระบวนการ และวิธีการในการพัฒนา
ประเทศ เนน การบริหารเชิงกลยุทธใ นระดับชาติ โดยใชสติปญญาและความรูที่สั่งสมมายาวนาน
อยางตอเนื่องรวมกับวิสัยทัศ นที่มองโลกจากความเปน จริงเปน พื้นฐาน เพื่อปรับเปลี่ยนองคาพยพ
ทุกสวนในสังคม ใหกาวหนาไปสูความเจริญรุงเรืองอยางสมดุลและยั่งยืน
ปรั บ เปลี่ ย นการบริ ห าร ปรั บเปลี่ ย นโครงสร า งและกลไกการทํ า งานของภาครั ฐ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงทัศนคติ วิธีคิดและวิธีปฏิบัติงานของขาราชการ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงบทบาท
ของภาครัฐจากการควบคุม มาเปนการสนับสนุน และเอื้ออํานวยความสะดวกแกภาคเอกชน ใหมี
ศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และเปนประโยชนตอภาคประชาชนในดานบริการสาธารณะ
รวมทั้งสงเสริม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนการสวนรวม เนนการพัฒนาและปฏิรูปการเมืองอยางตอเนื่อง
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ปฏิรูปภาคเอกชน สงเสริมใหเกิดการปฏิรูปกิจการในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดาน
การผลิต ทั้งในสวนของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเกษตร พาณิช ยกรรมและการใหบริการ
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
ครอบคลุม กิจการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ใหเกิดคุณภาพในระดับมาตรฐาน
ที่จะแขงขัน ในกรอบของการคาเสรีที่เปนธรรม อัน จะนําไปสูการกระจายความมั่งคั่งในสวนตาง ๆ
โดยประสานพลังภาคเอกชนกับภาครัฐภายใตยุทธศาสตรที่ถูกตอง
ฟนฟูสังคม ใหชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถยืนหยัดไดดวยตนเอง เสริมสรางจิตสํานึก
แหงการอยูรวมกันดวยความเกื้อกูล ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และรวมมือทําประโยชนใหแกสวนรวม
สงเสริม วัฒนธรรมอัน ดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ ใหทัน ตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยมี จุดยืน ทางความคิ ดเปน ของตนเอง และสามารถเลือกเอาข อดีของกระแสโลกมาใช เพื่อให
กอประโยชนกบั สังคมไทยทุกดาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เนนการพัฒนามนุษยใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพื่อเสริมสราง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ให กั บ ประชาชน โดยผ า นกลไกของการปฏิ รู ป ปรั ช ญาการศึ ก ษา การสาธารณสุ ข
สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ภาษี วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การสรา งสภาพแวดล อมที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภาพ
การกระจายอํานาจการปกครอง การมีสิ ทธิ มีเ สีย งและการมีส วนรวมของประชาชนในชุ ม ชนใน
การกําหนดวิถีชีวิตและกระบวนการสรางความผาสุกของตนเอง
สนับสนุนใหแตละกลุมของสังคม ใชจุดเดนจากลักษณะสังคมทั้งสามประเภทที่เปนแนวโนม
ของโลกทั้ ง สัง คมเกษตร สั งคมอุ ตสาหกรรมและสั งคมข อมู ล ข าวสารมาผนึก กั น อย า งกลมกลื น
เพื่อกอประโยชนใหกับสังคมไทย
พรรคเพื่อไทยจะใชแ นวคิดดังที่กลาวมาเปน พื้น ฐานในการดําเนิน นโยบาย ภายใตกรอบ
ภูมิปญญาที่สั่งสมมาในประวัติศาสตร เพื่อฟนฟูและปฏิรูปประเทศไทยไปสูการเปนประชารัฐที่มีเกียรติ
และศักดิ์ศรี โดยมีระบอบการเมืองที่เปนประชาธิปไตยอันสมบูรณอยางแทจริง
๒. นโยบายการเมือง
นโยบายทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนั้น มุง เนน เทิดทู น สถาบัน พระมหากษัตริ ยดว ย
ความจงรักภักดี สรางความเขมแข็งแกสถาบันชาติ ทํานุบํารุงเสริมสรางสถาบันศาสนา และรักษาไว
ซึ่ง การปกครองของระบอบประชาธิ ปไตยอัน มีพ ระมหากษั ตริ ยท รงเป น ประมุ ข ทุ กย างกา วแห ง
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การดําเนินงานทางการเมืองของพรรค จักธํารงไวซึ่งความสมบูรณของบูรณภาพแหงอาณาเขตอันเปน
ราชอาณาจักรไทย และความเปนเอกราชทั้งหมดทั้งปวงของประเทศอธิป ไตยแหงความเปนชาติไทย
เพื่อใหเกิดความเจริญแกชาติบานเมือง และความสมบูรณพูนสุขอันจะเกิดมี เกิดเปน แกปวงชนชาวไทย
ทุกคน
พรรคเพื่อไทยจักวางรากฐานแหงความเปนประชาธิปไตยใหเกิดแกสังคมไทย สงเสริมให
ประชาชนไดพัฒนาองคความรูในระบอบประชาธิปไตยใหเขาใจในหมูประชาชน ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนา
ของระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยใหเปนพื้นฐานในการพัฒนาชาติบานเมือง ภายใตการมี
สวนรวมของประชาชนชาวไทยทุกคน ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนชาวไทยยึดมั่นและศรัทธาในระบอบ
ประชาธิปไตยอันเปนหัวใจสําคัญของการอยูรวมกันในชาติ
พรรคเพื่อไทยมุงเนนการปฏิรูปโครงสรางทางการเมืองไทยใหเกิดความมั่นคงและเสริมสราง
ความเชื่อมั่นวา สถาบันการเมืองคือสถาบันที่มีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ในการรับใชพี่นอง
ปวงชนชาวไทยในทุกภาคสวน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยของชาติใหเขมแข็งอยางมี
ประสิทธิภาพและกอเกิดประสิทธิผ ล เสริมสรางความผาสุกแกปวงชนชาวไทยอยางแทจริง โดยมี
จุดยืนอยางหนักแนน มั่นคงและแนวแนในการปฏิรูปกระบวนการใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญอัน
เป น โครงสร า งหลั ก แห ง ระบอบประชาธิ ป ไตยที่ ม าจากความต อ งการของประชาชนชาวไทย
ดวยกรรมวิธีบนวิถีแหงความเปนประชาธิปไตยของความเปนประชาธิปไตยแหงสากลโลก
๓. นโยบายการบริหาร
พรรคเพื่ อ ไทยมี น โยบายในการเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารที่ สํ า คั ญ คื อ
ปรับเปลี่ยนกลไกการทํางานของภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการปรับปรุงวิธีคิดและทัศนคติ
ของผูปฏิบัติงานบนพื้น ฐานของหลักการการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกประเทศชาติและสาธารณชน
การพัฒนาระบบราชการ เปนนโยบายการบริหารที่มีความสําคัญเรงดวน พรรคมีเจตนารมณ
ที่จะพัฒนาระบบราชการตอเนื่องจากการปฏิรูปราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของภาครัฐจากผูปฏิบัติและควบคุมมาเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ใหการสนับสนุน
การดําเนินงานของภาคเอกชน และภาคประชาชนอยางแทจริง โดยปรับปรุงการบริหารการจัดการ
ไดแ ก การปฏิบัติหนาที่อยางมีหลักการสมเหตุ สมผล มีความรับผิดชอบ การรับฟงความคิดเห็น
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ของประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได การสราง
ความโปรงใสเปดเผยของระบบราชการ โดยเฉพาะความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ และการบริหารจัดการที่สามารถคาดคะเนผลลัพธที่จะเกิดขึ้นไดอยางชัดเจน
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการที่มีลักษณะของการปกครองมาเปนการบริหาร
ราชการในเชิงของการพัฒนา โดยประสานความรวมมือของหนวยราชการทุกหนวยใหสามารถปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพในทิศ ทางเดียวกัน ทําใหระบบราชการมีขนาดเล็กลง แตมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น มีโครงสรางที่กระชับเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สามารถตอบสนองตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยใหมีความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนมากขึ้น มีความ
รวดเร็ว ต อ การตอบสนองความตอ งการของประชาชนยิ่ งขึ้ น มีคุ ณ ภาพของงานบริก ารในระดั บ
มาตรฐานสากล มีการสรางนวัตกรรมการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ สามารถวัดความพึงพอใจ
ของประชาชนได เนนการพัฒนาทั้งคนและระบบ โดยใหงานบริการสาธารณะสิ้นสุดที่ระดับชุมชน
ใหมากที่สุด
พรรคมุงใหขาราชการมีทัศนคติที่เอื้อตองานบริการประชาชน ยึดประชาชนเปน ศูนยกลาง
ไม ยึ ด ถือ กฎระเบี ย บจนสร างความเดื อ ดร อ นแกป ระชาชน มี ค วามหวงแหนทรั พย สิ น สาธารณะ
มี ค วามซื่ อ สั ต ย ขยั น อดทน มี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจและมี ภ าวะผู นํ า ในด า นความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค
ตลอดทั้งการริเริ่มระบบราชการที่เนน การจัดจาง โดยการทําสัญญาที่สามารถประเมินผลงานไดดวย
ระบบคุณธรรม และใหหลักประกัน ความมั่น คงบนพื้น ฐานของความรู ความสามารถและผลงาน
สาธารณะ
นโยบายการกระจายอํานาจการบริหาร พรรคจะสงเสริมการกระจายอํานาจจากสวนกลาง
ไปสูสวนทองถิ่น โดยจะตองใหความสําคัญกับการจัดเก็บรายไดของทองถิ่น ตองมีการกระจายอํานาจ
ทางการคลัง ให กับ ทอ งถิ่น ให สามารถจัด การบริหารงบประมาณของตนเองได อย างอิส ระมากขึ้ น
ในขณะเดียวกัน ก็จะเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหสอดคลอง
กับภารกิจของแตละทองถิ่น รวมถึงการมีอิสระในการจัดการดานงบประมาณของทองถิ่น การแสวงหา
รายไดและการจัดการทรัพยสินของทองถิ่น
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๔. นโยบายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
พรรคมี นโยบายปฏิรู ประบบกฎหมายให เกิ ดความทั นสมั ยและเปน ธรรมแกสั งคม ภายใต
หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิดความยุติธรรม ความเปนธรรม ความเทาเทียมกัน เพื่อคุมครอง
สิทธิของความเปน ประชาชนไทย ภายใตกฎหมายและรัฐธรรมนูญเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อจุดมุงหมายที่
สําคัญ คือ ประชาชนชาวไทยจักตองมีสิทธิเสรีภาพภายใตรัฐธรรมนูญของชาติ ความเสมอภาคภายใต
กฎหมายของชาติ และภราดรภาพ ภายใตสิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษย ตามบทบัญญัติสากล
ของสหประชาชาติ
นอกจากประเด็นทางขอกฎหมายที่สําคัญดังที่กลาวไปแลว พรรคเพื่อไทยมีน โยบายจัดตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ใหเปน องคกรที่มีกฎหมายรองรับสถานะและอํานาจหนาที่โดยตรง
เพื่อปฏิรูปกฎหมายที่ไมเปน ธรรม กฎหมายที่ลาสมัยและไมเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองของประเทศใหสอดคลองกับความเปน สากลของโลกปจจุบัน พรรคเพื่อไทย
จะสงเสริมกระบวนการการตรวจสอบระบบยุติธรรมของประเทศตองไดรับการตรวจสอบไดอยางโปรงใส
และชัดเจนจากภาคประชาชน
๕. นโยบายเศรษฐกิจ
พรรคมีนโยบายขจัดความยากจนของประชาชนสวนใหญของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชน
มีความกินดี อยูดี มีโอกาสที่จะมีงานทํา มีรายไดเหมาะสมกับการดํารงชีพ อีกทั้งยังมีความเปนอยู
เปนที่ยกยองนับถือในเวทีโลก พรรคจึงตองเรงพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ เพื่อใหประชาชนมีรายได
เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งตองพัฒนาศักยภาพของภาคการผลิตและทรัพยากรมนุษย เพื่อใหสามารถแขงขัน
บนเวที โลกได ทั้ง นี้ เพื่ อ สร า งความสมดุล และความมั่ น คงของเศรษฐกิจ ไทย ลดความเสี่ ยงต อ
ความออนไหวและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
เพื่อสรางความมั่น คงและความเขม แข็งใหกับเศรษฐกิจไทย พรรคมีนโยบายในการบริหาร
จัดการใหเกิดสมดุลของเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค เพื่อใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งนี้
เพราะพรรคมีความเชื่อวานโยบายมหภาคนั้นเปรียบประดุจหางเสือเรือที่จะควบคุมทิศทางรัฐนาวาให
แลน สูเปาหมาย ในขณะเดียวกัน นโยบายจุลภาคนั้นเปรียบประดุจเครื่อ งยนต ในการขับเคลื่อ น
รัฐนาวาใหแลนไปขางหนา
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การบริ หารเศรษฐกิจ ระดับมหภาค พรรคจะให ความสํ าคัญตอ นโยบายการเงิน การคลั ง
โดยกํ า หนดเป า หมายดั ช นี ม หภาคต า ง ๆ ให ส ง ผลต อ เสถี ย รภาพและความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ
ทั้งในเรื่องอัตราดอกเบี้ย อัตราเงิน เฟอ อัตราแลกเปลี่ยน ในขณะเดียวกันพรรคจะรักษาไวซึ่งวินัย
การเงิน การคลัง ทั้งในเรื่ องหนี้สาธารณะ บริห ารจัด การดัช นี เศรษฐกิจ สําคั ญ ๆ เช น ดุลการค า
ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชําระเงิน และดุลงบประมาณ ผลักดันมาตรการการเงินการคลัง เพื่อสงเสริม
การลงทุนจากตางประเทศ การออมในประเทศ มาตรการการคลังเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจ สนับสนุน
การพัฒนาตลาดทุนเพื่อสรางความคลองตัวในการหาแหลงเงินทุน ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา เพื่อสรางเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร
การบริหารเศรษฐกิจระดับจุลภาค พรรคมีนโยบายใหความสําคัญตอการพัฒนาความสามารถ
ในการแขงขันภาคเศรษฐกิจที่ไทยไดเปรียบเชิงการแขงขันอยูแลว เชน การเกษตร ไมวาจะเปนพัฒนา
หรือการสรางมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมการเกษตร การสรางมูลคาเพิ่ม ในผลิตภัณฑอาหาร สมุนไพร
การสรางความมั่นคงดานพลังงานจากผลผลิตการเกษตร พรรคมีนโยบายการพัฒนาและเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมบริการ เชน อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ศูนยบริการทาง
การแพทยและพยาบาล อุตสาหกรรมบริการดานสุขภาพและสปา
พรรคมีน โยบายสรางความเขม แข็งใหกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเนน ใหเกิด
การสรางมูลคาเพิ่มทั้งในเรื่องรูปแบบที่แปลกทันสมัย การใชความคิดสรางสรรคในการประดิษฐวัสดุ
ที่แปลกใหม หรือการใชความคิดสรางสรรคในการประยุกตวัสดุ หรือ ขบวนการผลิตที่เปนมิตรกับ
ธรรมชาติ พรรคมีน โยบายที่จะดึงดูดภาคอุตสาหกรรมหลัก ๆ หรือสําคัญ ๆ ของโลกเขาลงทุนใน
ประเทศไทย เพื่อการถายทอดเทคโนโลยี และเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นสวนตาง ๆ ที่มีมูลคาสูง
หรือชิ้นสวนที่ตองใชแรงงานฝมือสูง เพื่อเสริมศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในเวทีโลก
พรรคจะใชนโยบายการคลัง ผลักดันใหเกิดกิจกรรมระดับโลกทั้งในเชิงวิชาการ เชิงสรางสรรค
ตลอดจนเชิงสันทนาการในประเทศไทย พรรคจะดําเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อลดตนทุนการทําธุรกิจ
หรือตน ทุน การขนสงที่เกิดจากน้ํามัน เชื้อเพลิง ดวยการเรงรัดการกอสรางโครงสรางพื้น ฐานตาง ๆ
โดยเฉพาะระบบราง พรรคมีน โยบายเปดเสรีภาคบริการอยางคอยเปน คอยไป เพื่อเปดโอกาสให
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กลุมธุรกิจภาคบริการของไทยปรับตัวใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได นอกจากนั้น พรรคจะสนับสนุน
และพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนไทยเพื่อการติดตอสื่อสารและเจรจาธุรกิจระหวางประเทศ
พรรคมีนโยบายที่จะใหโอกาสแกประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนขนาดยอม เพื่อลดปญหาเงินกู
นอกระบบ ขยายบทบาทกองทุน หมูบ านที่มีศั กยภาพในการพัฒนาเชิงธุ รกิ จ ธนาคารประชาชน
เพื่อการประกอบธุรกิจในระบบแปลงสินทรัพยเปนทุนหรือธุรกิจขนาดยอม
๖. นโยบายพลังงาน
พรรคเพื่อไทยไดตระหนักถึงวิกฤตการณน้ํามันอันเปนภาวะการณที่กําลังการผลิตน้ํามันของโลก
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยูในระดับสูง ซึ่งสะทอนใหเห็นวาโลกเราในเวลานี้ไมอาจอยูใน
สถานะที่จะพึ่งพาน้ํามัน เปนแหลงใหพลังงานหลักในระยะยาวอีกตอไป ปญหาวิกฤตการณน้ํามัน ที่
เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอประเทศตาง ๆ ที่ตองพึ่งพาพลังงานนําเขารวมถึงประเทศไทย พรรคจึงเล็งเห็น
ความจําเปนที่ประเทศไทยควรเตรียมนโยบายการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อเปนการทดแทน
น้ํามัน
ยุทธศาสตรการแกปญหาพลังงานของพรรคเพื่อไทย ไดมีก ารกําหนดเปา หมายหลัก คื อ
การเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุน เวียนเชิงพาณิชยใหเพิ่ม มากขึ้น โดยเนนเทคโนโลยีดานการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยี สงเสริมการใชพลังงานทดแทน พรรคยังเล็งเห็น
การสรางความมั่นคงดานพลังงาน มุงเนนการปรับประเทศไทยใหเปนศูนยกลางพลังงานของภูมิภาค
นอกจากนี้ พรรคยังมีนโยบายมุงเนนการเสริมสรางศักยภาพดานองคความรูทางดานเชื้อเพลิง
และพัฒนาเทคโนโลยีเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงาน ตลอดจนสงเสริมการพัฒนา
แหลงพลังงานทางเลือก โดยการสงเสริมความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค พรรคมีแนวทางในการวาง
โครงสรางระบบการบริหารพลังงานรูปแบบใหมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยแนวคิด
การพัฒนาการบริหารดานคุณภาพ ระบบวางแผนยุทธศาสตร ระบบวิธีปฏิบัติงาน และระบบบริหารบุคคล
๗. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในป จจุบั น ปญ หาสิ่ งแวดลอ มถือ เปน ปญหาหลั กที่ส งผลกระทบกั บพี่น องชาวไทยทุ กคน
โดยที่ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาเรื้อรัง จากอดีตสูปจจุบันตลอดจนถึงอนาคต สังคมไทยสวนใหญ
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ยังมิไดตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดปญหาสิ่งแวดลอมวา แทจริงแลวตนเหตุของปญหาเริ่มจากมนุษยทุกคน
การแกปญหาสิ่งแวดลอมที่ถูกตองคือ การแบงแนวทางในการแกปญหาทั้งระดับตนเหตุและปลายเหตุ
พรรคจะส ง เสริ ม การปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มให ดี ขึ้ น เพื่ อ คุ ณ ภาพชีวิ ต ที่ ดี ขึ้ น ของ
ประชาชน สงเสริมเพิ่มปริมาณพื้นที่ปาไม โดยการจัดการการปลูกปาถาวรอยางเปนระบบ โดยเริ่มตน
ทําจากภาครัฐและขอความรวมมือจากภาคเอกชน สงเสริมใหการอยูรวมกันของชุมชนและพื้นที่ปาไม
เปนไปโดยถูกตอง มีการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน ประชาสัมพันธให
ประชาชนมี ความรูแ ละความเข าใจอยา งถู กต องในป ญหาภาวะโลกรอ น ผลกระทบ และวิ ธีก าร
ดําเนินการแกไขปญหาภาวะโลกรอน รวมถึงการรวมมือในการดําเนินการกับนานาประเทศเพื่อแกไข
ภาวะโลกรอน
ปฏิรูปการจัดการปญหาน้ําทวมและภัยแลง ที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกป และตองแกปญหาทุกป
ใหเปนการแกปญหาแบบยั่งยืนและถาวร และปองกันไมใหเกิดปญหาเหลานี้ซ้ําแลวซ้ําอีก โดยสงเสริม
หนว ยงานที่บ ริหารระบบการจั ดการทรั พยากรน้ํ ารับ เปน ผูดํา เนิน งาน จั ดทํา แผนแมบ ทการฟน ฟู
ทรัพยากรดิน การอนุรักษทรัพยากรดิน
สงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด กาซ NGV ไบโอดีเซล พรอมทั้ง
รณรงคใหลดปริมาณการใชน้ํามัน มีนโยบายในการสงเสริมการปลูกพืชผลการเกษตรในกลุมพลังงาน
เชน มันสําปะหลัง ออย ถั่วเหลือง หรือสบูดํา สงเสริมการพัฒนาการใชพลังงานทางเลือกอยางจริงจัง
ใหเปนรูปธรรม เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม เปนตน
๘. นโยบายเกษตรกรรม
เกษตรกรรมเปนหัวใจของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนอกจากเปนภาคเศรษฐกิจมูลฐาน
ที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจรากหญา เกษตรกรรมยังเปนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและมรดก
อันมีคุณคาที่ตกทอดกันมาของชาวไทยแตโบราณ
พรรคมี น โยบายส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การรั ก ษาคุ ณ ค า และสร า งเสริ ม มู ล ค า เพิ่ ม ภาค
เกษตรกรรมดวยการปฏิรูปโครงสรางการผลิตจากเดิ มไปสูเกษตรกรรมที่ส งเสริมการปลูกพืช เพื่ อ
การอุปโภคและบริโภค พืชเพื่อผลิตพลังงานทดแทน การปรับพื้นที่การเกษตรใหเหมาะสมกับประเภทของ
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พืชเศรษฐกิจ สงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตร เกษตรกรรมที่ใชน้ํานอย การสรางมูลคาเพิ่ม
ดวยอุตสาหกรรมการเกษตร โดยใชเ ทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อเสริม สรางรากฐานของ
ระบบเกษตรกรรมอัน เปน ภาคการผลิ ตพื้น ฐานที่สําคั ญยิ่งตอ ระบบเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ
ให แ ข็ง แกร ง มี ความยื ด หยุน ต อความผั น ผวนของระบบเศรษฐกิ จ โลก ด ว ยแนวคิ ด ในการพั ฒ นา
เกษตรกรรมอยางยั่งยืน เพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นและความมั่งคั่งของเหลาพี่นองเกษตรกรอยางแทจริง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๙. นโยบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษาของประชาชนไทย คือ หัวใจของทางออกในทุกปญหาของการพัฒนาประเทศ
พรรคเพื่อไทยเล็งเห็น วาการศึกษา คือ หัวใจสําคัญของทุกองคาพยพแหงการพัฒนาในทุกภาคสวน
การวางรากฐานโครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาสูสังคมไทย จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาให
ระบบการศึกษาไทยมีคุณภาพและความมั่นคงยั่งยืน เปนโครงสรางหลักของการพัฒนาประเทศ โดยเนน
การนํา เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข า มาใช เช น Video Conference, One-Laptop-per Child, Course
Ware ฯลฯ เนนการใหทุนการศึกษา และการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา เพื่อแบงเบาภาระผูปกครองและ
ชวยใหเด็ก และเยาวชนไทยมีโ อกาสไดเ รียนตอ รวมทั้งสง เสริม ใหเ ด็กและเยาวชนเกิด การเรียนรู
ดวยปญญาอยางแทจริง ไมใ ชมีแ ตความรูเพียงเทานั้น นอกจากนี้ ยังเนน การเสริม สรางวินัยแหง
การเรียนรู เพื่อพัฒนาสูวินัยแหงปญญาตอยอดถึงการใชปญญา มาพัฒนาสูความคิดที่สรางสรรค นําพา
ความเจริญกาวหนาสูสังคมไทย มีความจําเปนที่ตองเขาใจใหถึ งหลักเกณฑแกนแทของปรัชญาทาง
การศึกษา คือ การเรียนรูและการศึกษาเกิดขึ้นไดทุกที่ในทุกวินาทีของชีวิต
พรรคเพื่อไทยมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานทางการศึกษา โดยการเรงพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาใหได
มาตรฐาน และมีความเทาเทียมกันของโอกาสที่จะเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเดียวกัน
เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพของทรั พ ยากรมนุ ษ ย อั น เป น ป จ จั ย สํา คั ญ ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพั ฒนาต าง ๆ ของประเทศให ได มีม าตรฐานและคุณภาพของการศึ กษาให กระจายสู
บุคลากรของชาติในทุกภาคสวน รวมถึงการปรั บปรุ งโครงสรางของหลักสู ตรการศึกษาใหทัน สมั ย
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โดยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูในทุก ๆ ดานแหงองคความรู และขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมถึงวิทยาการ
แขนงตาง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสถานการณโลกปจจุบัน เพื่อใหัระบบการศึกษา
ของไทย สามารถกาวนําสูประชาชนใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู สังคมอุดมปญญา สังคมแหงเหตุและ
ผล สังคมแหงความรูเทาทันสถานการณ และที่สุดนั้น เพื่อประชาชนชาวไทยจะเปนผูที่รูเทาทันพลวัต
แหงสถานการณที่ทันทวงที
๑๐. นโยบายวัฒนธรรมและความนิยมในความเปนชาติ
พรรคเพื่อไทยมีความมุงมั่นที่จะเนนใหเยาวชนไทยและพี่นองประชาชนชาวไทย ตระหนัก
ถึงความสําคัญของประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และเปนเอกลักษณที่โดดเดนของชาติไทย
มาแตอดีตกาล พรรคมีนโยบายดําเนินการโครงการวัฒนธรรมนําไทย เพื่อสงเสริมใหพี่นองชาวไทย
มีความภูมิใจและรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาติ เพื่อใหเกิดความรูสึกของความนิยม
ในชาติ รักชาติ ไมใชคลั่งชาติและภาคภูมิใจในความเปนคนไทย แตเขาใจโลกและความเชื่อมโยงของ
โลก รวมทั้งพลวัตรที่เกิดอยางรวดเร็ว เมื่อวัฒนธรรมอัน ดีงามและคานิยมที่เหมาะสมและถูกตอง
เหลานี้ ถูกปลูกฝงลงในจิตสํานึกของปวงชนชาวไทยทุกคน ความสามัคคี ความสมัครสมาน ความเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน และความรักในความเปนชาติไทยที่มีอยูในจิตสํานึกของประชาชนคนไทยทุกคน
จะสงเสริมใหเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาชาติไปสูความทัดเทียมและความเปนผูนําในเหลาอารยะประเทศ
๑๑. นโยบายสาธารณสุข
พรรคเพื่ อไทยมี น โยบายที่ ชั ดเจนที่ มุ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต ของคนไทย ทั้ง ๓ ด า น คื อ
สุขภาพกาย (Physical Health) สุขภาพจิต (Mental Health) และวุฒิปญญา (Intellectual Health)
โดยจะเรงรัดการใหบริการทางการแพทยแ ละสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและคุณภาพทั้งในภาครัฐและ
เอกชน สงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขใหมีคุณภาพและพอเพียงตอ
ภารกิจ รวมทั้ งจั ด ให มี ก ารกระจายบุค ลากรที่ เหมาะสม ขยายงานสาธารณสุข มู ล ฐานในชนบท
โดยสนับสนุน องคกรชุม ชน สถาบัน ครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข ใหมีความรูและบทบาท
ในการสงเสริมเวชศาสตรเชิงปองกันและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ
ขยายผลใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง สงเสริมการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมทั้งการปองกัน โรค ปองกัน การแพรระบาดของโรคติดตอรายแรง รวมทั้งการควบคุม
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ปองกัน การแพรระบาดโรคเอดสใ นกลุม เสี่ยงทุกกลุม ดูแ ล รักษาและพัฒ นาศักยภาพของผูติดเชื้อ
ผูปวย ครอบครัวและชุมชนใหรูจักการปองกัน และแกไขปญหาดวยตนเอง เฝาระวังและตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนใหอยูในระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัย ตลอดจนส งเสริ ม ให ป ระชาชนคนไทยมีสุข ภาพและพลานามัยที่ส มบูร ณ แข็งแรงดว ย
การออกกําลังกายอันเปนการลดตนทุนของการแกปญหาสุขภาพในระยะยาวของประเทศ
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหทั่วถึงทุกกลุมผูรับบริการและขยายประเภทของ
การเจ็บปวย ตลอดจนสงเสริม การนําเทคโนโลยีทางการแพทยแ ละสาธารณสุขที่ทันสมัยและคุมคา
ตอการใหบ ริการมาใช ใ หแ พรหลาย และให ความสําคัญ ตอการวิจัย กับการพัฒนาของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบรูปแบบและเทคโนโลยีทางการแพทยกับการบริการสาธารณสุขอยางจริงจัง
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตดานสาธารณสุขของประชาชนชาวไทยใหไดมาตรฐานสากล
รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการแพทยแผนไทย และการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการแพทย ให
เปนมาตรฐาน และใหไดรับการรับรอง
๑๒. นโยบายดานแรงงาน การสรางงานและสวัสดิการสังคม
พรรคเพื่อไทยตระหนักถึงปญหาแรงงานและการวางงานในภาคอุตสาหกรรมแรงงาน อันเปน
ปจจัยหลักที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ พรรคมีนโยบายการสรางตําแหนงงาน โดยการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ตลอดจนการสนับสนุน การสงออกใหเปนการขยายฐานผลิต เพื่อใหเกิด
ความเจริญเติบโตในธุรกิจและฐานการจางงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนแกนในการสรางความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและมีบทบาทสําคัญในการดึงเงินทุนจากตางประเทศเขาสูประเทศ ซึ่งจะเปนสวน
เสริมสรางสภาพคลองใหกับระบบและเปนกลไกสําคัญในการกระจายการลงทุนและฐานการผลิตออกสู
ภาคตาง ๆ ของประเทศ เพื่อรองรับการจางงานในแตละทองถิ่น นอกจากนี้ พรรคยังมีน โยบายเรง
สงเสริมการฝกทักษะพัฒนาอาชีพสําหรับแรงงาน เพื่อเพิ่ม ศักยภาพของแรงงานใหเปนแรงงานที่มี
ทักษะ ฝมือ และคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายไดในภาคการจางของแรงงานฝมือ เปนยุทธศาสตรในการเพิ่ม
ศักยภาพของแรงงานภายในประเทศ และพรรคมีนโยบายในการสงเสริมแรงงานที่มีทักษะฝมือเหลานี้
ออกไปสูภาคบริการตาง ๆ ภายนอกประเทศ เพื่อสงเสริมศักยภาพแรงงานไทยสูตลาดแรงงานโลก
ทั้งนี้ เพื่อเปนการกระตุนการนําเขาเม็ดเงินจากภายนอกสูภายในประเทศ
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พรรคจะผลั ก ดั น ให เ กิ ด ระบบสวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ ค รอบคลุ ม และยุ ติ ธ รรมแก ผู ที่ ส ง
เงินประกันสังคมใหแกภาครัฐในทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนเรงรัดกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสวัสดิการสังคม
และแนวทางในการจั ด ตั้ง กองทุ น สวั ส ดิก ารสั ง คมประเภทต า ง ๆ เพื่ อยกระดั บ คุณ ภาพของสิ ท ธิ
ประโยชนแกผูประกันตนกับกองทุนประกันสังคมใหเกิดประสิทธิภาพ และมีความคลองตัว รวมถึงพรรคมี
แนวทางเสริมสรางระบบประกันการวางงานใหเกิดประสิทธิภาพ และแกไขกฎหมายดานแรงงานใหเกิด
ความเปนธรรม
พรรคเพื่อไทยมีนโยบายบริหารจัดการแรงงานตางดาว โดยการใชระบบบริหารงานทะเบียน
และลดขั้นตอนความยุงยากของการขออนุญาตของแรงงานตางดาว รวมถึงการจัดระเบียบและขอบเขต
เศรษฐกิจพิเศษดานแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อเสริม สรางความมั่น คงแกแรงงานในทุกประเภท เพื่อใหได
มาตรฐานและคุณภาพความปลอดภัยสูงสุด
๑๓. นโยบายวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
พรรคเห็นความสําคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตวิทยาศาสตรพื้นฐาน
เพื่อชีวิตประจําวันระดับชาวบาน วิทยาศาสตรเพื่อการประกอบอาชีพทํากิน วิทยาศาสตรประยุกต
จนถึงวิทยาศาสตรกาวหนา จึงจําเปนตองมีนโยบายเรงพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหมีความเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ สงเสริมการพัฒนาวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีใ นดา น
การวิจัยและพัฒนา อาทิเชน ไบโอเทคโนโลยี ไบโอเมดิเทค ออโตเมชั่นเทคโนโลยี และนาโนเทคโนโลยี
เพื่ อ ให เ อื้ อ ประโยชน ต อ การพั ฒ นาประเทศ ทั้ ง ในด า นอุ ต สาหกรรมและเกษตรกรรม ส ง เสริ ม
ความรวมมือกับตางประเทศในการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปรับปรุงกฎหมาย
ที่เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใ ห เ อื้ อ ประโยชน ต อ การพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี การยกระดับขีดความสามารถของเทคโนโลยี การรับการถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจน
การรองรับการถายทอดทักษะ รวมไปถึงการใหการคุมครองตอสิทธิในทรัพยสินทางปญญา การใช
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาเพื่อประโยชนตอชุมชนทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช
ประโยชนของความหลากหลายทางชีวภาพใหบังเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและชุมชนทองถิ่นตาง ๆ
อยางเปนธรรมและสมดุล
สงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ โดยคํานึงถึง
ประโยชนในทางเศรษฐกิจ สังคมและการอนุรักษอยางเปนธรรม โดยยึดหลักการของการพัฒนาอยาง
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ยั่งยืน ยึ ดมั่น ในหลั กการของการแกไขปญหามลพิษตาง ๆ ที่กําหนดใหผูใ ดก อความเสี ยหายเป น
ผูรับผิดชอบ โดยบังคับใชกฎหมายตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการปองกันมิใหเกิดมลพิษ
อยางจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของชุมชนและองคกร พัฒ นาเอกชนใหมีสวนรวมกับรัฐ ใน
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลพิษรวมกัน สงเสริม การใชเทคโนโลยีที่สะอาดและปราศจากมลภาวะ
ใหมีบทบาทตอการดํารงชีวิตใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีจากทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อลดการพึ่งพา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยไมจําเปน
๑๔. นโยบายการตางประเทศ
พรรคมุงเนนนโยบายการตางประเทศที่เปนมิตรกับนานาประเทศ มุงมั่นเสริมสรางความรวมมือ
กับนานาประเทศในการดําเนินงานดานการเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เพื่อใหเปนที่ยอมรับและเปน ที่เชื่อมั่น ของนานาประเทศ ยึดมั่นตอพันธกรณีของไทยตามกฎหมาย
ระหว า งประเทศ กฎบั ต รสหประชาชาติ ความร วมมื อ ระหว า งประเทศและความร ว มมือ ต า ง ๆ
ซึ่งไทยเปนภาคีสมาชิกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี สนับสนุนการแกปญหาประชาคมโลกดวยวิธีการสันติ
รวมทั้ งการสง เสริม และคุ ม ครองสิ ทธิ ม นุ ษยชนตามหลั กการของระบอบประชาธิ ปไตย สง เสริ ม
ความสัม พัน ธอันดีและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและกับนานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก
สงเสริมและพัฒนาความสัม พันธกับประเทศเพื่อ นบาน ใหความรวมมือในการแกปญหา
เพื่อเสริม สรางความใกลชิดระหวางกัน สนับสนุนการจัดทําขอตกลงการคาเสรีในกรอบพหุภาคีและ
ทวิภาคีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนสูงสุดเปนสําคัญ
ประเทศไทยตองมีความสัมพันธกับนานาประเทศ ไมวาจะเปนในระดับภูมิภาค หรือระดับโลก
ซึ่ง ในป จ จุ บัน ทุ ก ประเทศมี ค วามเกี่ ย วพั น กั น ทั้ ง ในแง ข องเศรษฐกิจ การเมือ ง และความมั่ น คง
การกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งยอมมีผลกระทบกับอีกสิ่งหนึ่งไปดวย และจะตองเปน สิ่งที่น านาประเทศ
ใหการยอมรั บจึงจะมีการพัฒนาความสัม พัน ธกับนานาประเทศไดเป น อยา งดี ฉะนั้น การพัฒนา
ประเทศใหไปสูความเปนสากลหรือเปนที่ยอมรับของนานาประเทศจึงเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศเชนกัน
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พรรคจะดําเนินนโยบายตางประเทศเชิงรุก โดยการสงเสริม การขยายสัม พันธไมตรี และ
ความสัม พัน ธกั บนานาประเทศ ทั้ง ดา นการเมือ ง ความมั่ น คง เศรษฐกิ จ สัง คมและวั ฒนธรรม
เสริมสรางมิติความสัมพันธระหวางประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการคาระหวางประเทศให
เขาถึงประชาชนในระดับรากหญา สนับสนุน และสงเสริมกรอบความรวมมือ (ACMECS) อิระวดีเจาพระยา-แมน้ําโขง เสริมสรางความเขมแข็งระดับภูมิภาค สงเสริมใหคนไทยมีบทบาทสําคัญในเวทีโลก
และองคกรตาง ๆ ระดับโลก ขยายความชวยเหลือเพื่อนบาน (NEDA)
๑๕. นโยบายการพัฒนาสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
พรรคเพื่อไทยมีความเชื่อมั่นอยางยิ่งวาทรัพยากรมนุษยคือ ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศ การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยตองเริ่มจากการพัฒนารากฐานทาง
อารมณและสติปญญาใหเขาใจในเหตุและผล ตลอดจนความสําคัญของการศึกษา และการรับรูขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองและทันสมัย เพื่อปรับใหคนในสังคมไทยเปนสังคมอุดมปญญาและเหตุผล เนนระบบ
การฝกอบรม Training ในระดับหมูบานและชุมชน Training ใหผูใชแรงงาน เพื่อเพิ่มความชํานาญ
เพิ่มโอกาสและรายไดที่มากกวาคาจางขั้นต่ํา ตลอดจนสงเสริมการ Training ในระดับอาชีพและขั้นสูง
เมื่อชาวไทยมีมาตรฐานของสังคมอุดมปญญาที่พัฒนาคนจากภาคสวนของอารมณ กระตุนให
เกิดความอยากเรียนรู การรับรูขอมูลขาวสารที่ดี ถูกตองและทันสมัย จะนําไปสูการประมวลทาง
ความคิดใหเกิดการพัฒนาในดานสติปญญาใหยอมรับในความมีเหตุและมีผล เมื่อนั้นสังคมไทยจะมี
ความมั่นคงและเขมแข็งมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการมีเหตุมีผลของคนในสังคมอันเปนสวนประกอบ
ที่เล็กที่สุดที่จะกอใหเกิดการเคารพสิทธิของการอยูรวมกันของมนุษย การพัฒนาจากรากฐานทางปญญา
จะนํามาสูการพัฒนารากฐานของการอยูรวมกันของบุคคล นับจากความเปนครอบครัวสูความเปนชาติ
ความสุขที่เกิดขึ้นจากการยอมรับในสิทธิของกันและกันจะนําพาความสงบสุขมาสูสังคมไทย เพื่อให
ชาวไทยทุกคนมีความสุข มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีของความเปนประชาชนคนไทย มีความอบอุน ความเอื้อ
อาทรและเกื้อกูลเกี่ยวพัน กันในสังคมไทย จากความเปนตัวตนสูคนรอบขาง จากคนรอบขางสูความ
เปนครอบครัว จากความเปนครอบครัวสูชุมชน จากความเปนชุมชนสูความเปนทองถิ่น จากความเปน
ทองถิ่น สูภูมิภาค จากความเปน ภูมิภาคสูความเปน หนึ่งเดียวของความเปน ชาติ ความสุขสงบและ
สันติภาพจะกลับมาสูสังคมไทยอีกครั้ง
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๑๖. นโยบายคมนาคม
การคมนาคมเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนทางบก ทางน้ําหรือทางอากาศ
การคมนาคมขนสงสินคา หรือผูคน จําเปนที่จะตองเขาถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย และจะตองเปนไป
ดวยความสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงการพัฒนาการคมนาคมเฉพาะสวนที่จะชวยสงเสริม ใหระบบ
เศรษฐกิจมีความเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว
พรรคจะดําเนินการพัฒนาระบบคมนาคมในทุกทางใหสะดวกและทั่วถึงแกทุกพื้นที่ ปรับปรุง
ระบบคมนาคมเดิมและสรางระบบคมนาคมใหม เพื่อใหเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญในดานเศรษฐกิจ และ
พัฒนาประเทศ การดําเนินนโยบายโครงการระบบขนสงสาธารณะขนาดใหญและใหสามารถเชื่อมตอ
กับประเทศเพื่อนบานไดเปนการเพิ่มเสนทางการขนสงสินคา และรองรับการทองเที่ยวในอนาคต
ดําเนินนโยบายการจัดสรางรถไฟฟาใหครบทุกเสนทางครบทั้งระบบโดยเร็วที่สุด การคมนาคม
ขนสงทุกระบบตองเชื่อมถึงกันไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนทางบก น้ํา หรือทางอากาศ พัฒนาสนามบินหลัก
และสนามบิ น ย อ ยในแต ล ะภู มิ ภ าคให ส ามารถรองรั บ ระบบการคมนาคมขนส ง ทั้ ง สิ น ค า และ
นักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาใหประเทศเปนศูนยกลางในการคมนาคมติดตอของภูมิภาค
ตลอดจนดําเนินการพัฒนาศักยภาพการขนสงระหวางภาคสมุทร รวมถึงการพัฒนาระบบลอจิสติกส
ใหมีประสิทธิภาพและสรางระบบคลังสิน คาประเภทตาง ๆ ใหเ พิ่มมากขึ้น โดยระบบลอจิสติก ส
จะถูกปรับโครงสรางทั้งหมดใหเปน Multi Model Transportation เชื่อมเปนโครงขาย ไมวาจะเปนคน
หรือสินคา
๑๗. นโยบายปองกันประเทศและความมั่นคงของชาติ
พรรคเห็น ความสําคัญของภัยคุกคามดานความมั่น คงอัน เกิดจากโลกใหมหรือโลกาภิวัตน
จึงเนนเสริมสรางความเชื่อมั่นดานความมั่นคงระหวางประเทศอันจะนําไปสูความเชื่อใจดานความมั่นคง
ระหวางประเทศ การสงเสริมความสัมพันธระหวางกองทัพในกลุมสมาชิกของอาเซียนและกับกองทัพ
ของชาติพันธมิตรของไทย โดยเฉพาะการวางระบบการบริหารและการจัดการระบบระวังภัยทางทะเล
โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อปองกันผลประโยชนทางทะเลรวมกันของชาติอาเซียน รวมทั้งการสราง
ความทันสมัยทางทหาร เพื่อเสริมสรางศักยภาพของกองทัพใหกาวทันกับความเปลี่ยนแปลงทางทหาร
ของโลกในดานตาง ๆ โดยการเสริมสรางคุณภาพของกําลังพล การยกระดับขีดความสามารถของระบบ
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อาวุธตาง ๆ ใหกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม พัฒนาหลักนิยมทางทหารสากลใหสอดคลองกับเงื่อนไข
ของไทย และการปรับปรุงโครงสรางองคกรกองทัพใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณใหม
ที่แปรเปลี่ยนไปตามกระแสโลก
พรรคมีนโยบายบูรณาการดานกําลังรบเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากมีความจําเปนตอง
ใชกําลังกองทัพเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบาย อาทิ การใชกําลังจะตองเปนลักษณะของการใช
กําลังรวมกันของเหลาทัพตาง ๆ การสงเสริมใหมีการเรียนรวมฝกรวม และปฏิบัติการรวมในเรื่องตาง ๆ
พรรคมีนโยบายบูรณาการดานกําลังพลเพื่อใหการจัดจํานวนอัตราและโครงสราง ใหมีความเหมาะสม
กับ สถานการณข องความเปลี่ย นแปลง สง เสริ ม การสรา งระบบกํ า ลัง สํ า รองของประเทศให เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ ยกระดับ ชีวิ ต ความเป น อยู แ ละการศึก ษาของกํา ลัง พลในระดั บต างๆ ของกองทั พ
สงเสริมใหมีการผลิตยุทโธปกรณและสิ่งอุปกรณทางทหารบางประเภทที่มีความคุมทุนในการใชดวย
อาศั ย กระบวนการผลิ ต ภายในประเทศ การใชป ระโยชน จ ากภาคอุ ต สาหกรรมของพลเรื อ นที่ มี
ความกาวหนาในการผลิต และการใหบริการตอยุทโธปกรณของกองทัพ โดยเนนในลักษณะของการใช
รวมระหวางภาคการผลิตของพลเรือนและกองทัพ
พรรคมีนโยบายเศรษฐกิจ ความมั่นคง เพื่อใหความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจของการปองกัน
ประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเปนไปอยางราบรื่น โดยใหมีการจัดการศึกษาใน
เรื่องการบริหารทรัพยากรดานการปองกันประเทศ ใหมีการใชประโยชนจากการพัฒนาความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีของพลเรือนในการพัฒนาซอมบํารุง ตลอดจนการสรางยุทโธปกรณของกองทัพและ
สนับสนุนการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติ เพื่อใหโครงสรางดานกําลังพลของกองทัพมีการแกไข
และระงับปญหาขอพิพาทระหวางรัฐ อยางสันติ และเพื่อลดโอกาสของการใชกําลังระหวางประเทศ
โดยการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศในภูมิภาคดวยมาตรการสัน ติ อาทิ ปญหาความ
ขัด แย ง พรมแดนทั้ ง ทางบกและทางทะเล ความขั ด แย ง ในการอ า งกรรมสิ ท ธิ์ พื้ น ที่ที่ อุ ด มไปด ว ย
ทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเล การสนับสนุนใหมีการเจรจาเพื่อลดเงื่อนไขที่จะนําไปสูการใชกําลัง
ในการแกไขปญหาขอพิพาทระหวางประเทศ
เนน สงเสริม การมีสวนรวมในภารกิจระหวางประเทศ เพื่อใหกองทัพขยายบทบาทในเวที
ระหวางประเทศอัน จะเปน การเสริมสรางเกียรติภูมิของกองทัพและประเทศ สนับสนุน ใหกองทัพ
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ชวยเหลือสังคมในยามสันติ โดยการเขามีบทบาทในงานดานสิ่งแวดลอม บทบาทในการชวยเหลือ
ผูประสบภัย บทบาทในการปราบปรามยาเสพติด การคาของผิดกฎหมาย การพัฒนาเพื่อความมั่นคงใน
เขตพื้นที่ชายแดน รวมถึงการสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพื้น ที่เปาหมาย เพื่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
บทสรุป
ดวยเจตจํานง อุดมการณ และนโยบาย อั นเปนแนวทางปฏิบัติของพรรคเพื่อไทย พรรคมี
ความเชื่ อมั่ น ในแนวทางการแก ป ญ หาต า ง ๆ ของชาติ โดยระบบพรรคการเมื อ งภายใต ร ะบอบ
ประชาธิปไตย ดวยบุคลากรของพรรคที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ ตลอดจนมีจิตสํานึก
มีความรักความหวงแหนและรับผิดชอบตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
พรรคเพื่อไทยยืน ยัน ณ ที่นี้วา พรรคเพื่อไทยเขาใจความเปนไทยในมิติแ หงชาติ ศาสนา
สถาบันพระมหากษัตริย และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเขาใจกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
โลกเปนอยางดี การไววางใจพรรคเพื่อไทยจึงเปนการฝากอนาคตของลูกหลานและของชาติไวในมือ
ของคณะบุคคลที่มี ความสามารถที่จ ะนําพาชาติบานเมือ งใหเ ดิน ไปขา งหนาและพัฒนาอยางยั่งยื น
ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงและรวดเร็วที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน
พรรคเพื่อ ไทยจัก นํา พาเจตจํ านงแห งปวงชนชาวไทยมาพั ฒนาให เกิ ด ความเจริ ญรุ ง เรื อ ง
แกชาติบานเมือง เพื่อประโยชนสูงสุดของปวงชนชาวไทย
๒. ทบทวนขอบังคับพรรคที่ไดจดแจงไว โดยใหใชขอบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
ขอบังคับพรรคเพื่อไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายความวา พรรคเพื่อไทย
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับพรรคเพื่อไทย
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“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกพรรคเพื่อไทย
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
“กรรมการบริหาร” หมายความวา กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
“คณะผูบริหาร” หมายความวา คณะผูบริหารพรรคเพื่อไทย
“สาขาพรรค” หมายความวา สาขาพรรคเพื่อไทย
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความวา คณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย
“กรรมการสาขาพรรค” หมายความวา กรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย
“นายทะเบียนสมาชิกพรรค” หมายความวา นายทะเบียนสมาชิกพรรคเพื่อไทย
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ชื่อพรรคการเมืองนี้ เขียนเปนภาษาไทยวา “พรรคเพื่อไทย” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“PHEU THAI PARTY” ใชชอื่ ยอเปนอักษรภาษาไทยวา “พท.” และใชชอื่ ยอเปนอักษร
ภาษาอังกฤษวา “PT.”
ขอ ๕ ภาพเครื่องหมายพรรคมี ดังนี้

(๑) คําอธิบายความหมาย ชื่อและภาพเครื่องหมายพรรค
ชื่อพรรคเพื่อไทย หมายความวา การรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังอันหนึ่งอันเดียวกันของ
คนในชาติ
ภาพเครื่องหมายพรรค ภายใตรูปลักษณของอักษรไทยสีน้ําเงิน “พท” มีแถบสีน้ําเงิน สีแดง
และสี ข าว ประกอบตั ว อั ก ษร และมี อั ก ษรไทยสี น้ํ า เงิ น คํ า ว า “พรรคเพื่ อ ไทย”อยู ด า นหลั ง
มีองคประกอบของเจตนารมณ ดังนี้
ตั ว อั ก ษรไทย “พท” (สี น้ํ า เงิ น มี แ ถบสี น้ํ า เงิ น สี แ ดง และสี ข าว ประกอบตั ว อั ก ษร)
หมายความวา การรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังอันหนึ่งอันเดียวกันของคนชาติไทย โดยตามรอย
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พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ทรงมีพระราชประสงคใหคนไทยรูรักสามัคคีและ
รวมกันเปนพลังอันหนึ่งอันเดียวกัน
ตัวอักษรไทย “พรรคเพื่อไทย” (สีน้ําเงิน) หมายความวา ความมุงมั่นรวมเอาคนไทยจากทุก
ภาคสวนมาระดมสติปญญา กําหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อรวมกันพัฒนา
ชาติไทยใหเจริญรุงเรือง มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป
ตรายางเครื่องหมายสําหรับประทับรับรองเอกสารของพรรคเปน เครื่องหมายยอ ในลักษณะ
เดียวกันกับขางตน หากแตใชสีเดียวกัน

ขอ ๖ สํานักงานใหญพรรคเพื่อไทย ตั้งอยู ณ เลขที่ ๖๒๖ ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม ๔
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
การยายสถานที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ
ขอ ๗ สาขาพรรคที่พรรคจัดตั้งขึ้น ใหใชชื่อพรรคประกอบกับชื่อทองที่ที่สาขาพรรคนั้นตั้งอยู
เปนชื่อสาขาพรรค (พรรคเพื่อไทย สาขา........)
ขอ ๘ เจตนารมณและอุดมการณของพรรค คือ
(๑) พรรคเพื่อไทยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหเปน พรรคการเมืองของประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา
และทุ ก สาขาอาชี พ โดยมี น โยบายการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งตามวิ ถี ท างแห ง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) พรรคเพื่อไทยจะเปน ตัวแทนของปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลา โดยไมจํากัด เชื้อชาติ
ศาสนา อาชีพและไมเลือกวาประชาชนนั้นจะอยูใ นองคกรใด เวน แตบุคคลหรือองคกรนั้น ๆ เปน
ปฏิปกษตอความมั่นคงของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย
(๓) พรรคเพื่อไทยจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชนของประชาชนชาวไทย
และประเทศชาติเปนหลัก
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(๔) พรรคเพื่อไทยจะคงไวและเสริม สรางสัม พัน ธไมตรีกับประชาชนทุกประเทศทั่วโลก
โดยไมมีการแบงแยกวาเปนชนชาติ เชื้อชาติ หรือศาสนาใด
(๕) พรรคเพื่อไทยจะสงเสริมการดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองโดยเปดโอกาสใหประชาชน
ทุกหมูเหลาและทุกสาขาอาชีพเขามามีสวนรวมในการเสียสละและมีความรับผิดชอบในการดําเนิน
กิจกรรมในทางการเมือง ดวยความเสมอภาค
(๖) พรรคเพื่อไทยจะสงเสริมใหประชาชนชาวไทยมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและ
หนาที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย อยางถองแท
(๗) พรรคเพื่อไทยจะสงเสริมการสรางระบบพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของ
ปวงชนชาวไทย มิใหมีการผูกขาดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลเพียงกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น
ภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หมวด ๒
สมาชิก
สวนที่ ๑
คุณสมบัติของสมาชิก
ขอ ๙ สมาชิก ไดแก บุคคลที่สมัครใจเปนสมาชิกและนายทะเบียนสมาชิกพรรคอนุมัติใหรับ
เขาเปนสมาชิก โดยผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) มีความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
(๔) มีความเลื่อมใสศรัทธาในเจตนารมณ อุดมการณและนโยบายของพรรค
ขอ ๑๐ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ ตองหามมิใหสมัครเขาเปนสมาชิก
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
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(๒) เปนบุคคลลมละลาย
(๓) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) อยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
(๗) เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
สวนที่ ๒
การสมัครเปนสมาชิกและการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ขอ ๑๑ ผูสมัครเปนสมาชิกตองยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค พรอมหลักฐานดวยตนเอง
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคดวยตนเอง ณ สํานักงานใหญของพรรค
หรือสํานักงานสาขาพรรคแลวแตกรณี หรือยื่นที่ศูนยประสานงานพรรค หรือสํานักงานสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรค หรือสถานที่ดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
โดยผูสมัครตองรับรองตนเองวามิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองใดในขณะยื่นใบสมัคร และมีสมาชิก
อยางนอยหนึ่งคนรับรองการสมัครเขาเปนสมาชิกของผูสมัคร และปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเปนสมาชิก ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
เมื่ อไดรั บ ใบสมั ค รตามความในวรรคหนึ่ ง ให น ายทะเบี ยนสมาชิก พรรคเปน ผู พิจ ารณา
ใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ถาปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน และไดปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเปนสมาชิก ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ใหน ายทะเบี ยนสมาชิ กพรรคพิ จารณาอนุมัติ ใ หรั บเข าเป น สมาชิก เมื่อไดอนุ มัติแ ลว ให รายงาน
คณะกรรมการบริหารทราบ และจดแจงชื่อ อาชีพและที่อยูไวในทะเบียนสมาชิก พรอมทั้งออกบัตร
ประจําตัวสมาชิกใหสมาชิกไวเปนหลักฐาน
คณะกรรมการบริหารอาจกําหนดใหผูสมัครชําระคาธรรมเนียมการสมัครหรือคาบํารุงพรรค
ตามที่เห็นสมควร ในกรณีเชนนี้ ใหเงินดังกลาวตกเปนของพรรค
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแตวันที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคอนุมัตริ ับเขาเปสมาชิก
ขอ ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
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(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๙ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๐
(๔) คณะกรรมการบริหารมีมติใหพนจากการเปนสมาชิก เนื่องจากกระทําการขัดตอวินัยหรือ
จรรยาบรรณอยางรายแรง หรือมีเหตุรายแรงอยางอื่น ทั้งนี้ ไมรวมถึงสมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร
(๕) สมาชิกที่เปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรพน จากการเปน สมาชิก เมื่อที่ประชุม รวมของ
คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรคมีม ติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด ใหสมาชิกภาพ
ของบุคคลดังกลาวสิ้นสุดลง โดยการลงมติดังกลาวใหลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ
(๖) พรรคเลิกหรือยุบไป
(๗) กรณีอื่นตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมืองกําหนดให สมาชิกภาพ
ในการเปนสมาชิกสิ้นสุดลง
สมาชิกที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลว ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคจําหนายชื่อออกจากทะเบียน
สมาชิกของพรรค และใหเรียกคืนหรือยกเลิกบัตรประจําตัวสมาชิกดวย
ขอ ๑๔ สมาชิกที่ประสงคจะลาออกจากการเปน สมาชิก ใหยื่น หนังสือลาออกดวยตนเอง
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค และใหมีผลนับตั้งแตวันที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับหนังสือลาออก
อนึ่ง หากสมาชิกมิไดยื่นหนังสือลาออกดวยตนเองตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค การลาออก
ใหมีผลเมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับหนังสือลาออกของสมาชิกผูนั้นเรียบรอยแลว
สวนที่ ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๑๕ สมาชิกมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายหรือแสดงความคิดเห็นตอพรรค
(๒) ไดรับการพิจารณาชวยเหลือ แกไขความเดือดรอนอันเกิดจากการกระทําดวยเหตุไมเปนธรรม
(๓) เขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงตามขอบังคับหรือมติของคณะกรรมการบริหาร
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(๔) ไดรับเลือกเปนกรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น ๆ
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ หรือเปนที่ปรึกษาพรรค หรือผูปฏิบัติงานของพรรค
(๕) ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนพรรค ในการสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
(๖) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารจะมีมติกําหนด
คณะกรรมการบริหารอาจกําหนดระเบียบใหสมาชิกที่จะไดรับสิทธิตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ตองปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๑๖ บางประการใหครบถวนกอนได
ขอ ๑๖ สมาชิกมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
(๒) ชําระคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค เวนแตไดรับยกเวนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
บริหารกําหนดตามขอ ๔๖ (๔)
(๓) ปฏิบตั ิตามขอบังคับและมติขององคกรบริหารงานของพรรค
(๔) เขารับการฝกอบรมความรูทางการเมืองตามหลักสูตรที่พรรคจัด
(๕) สนับสนุน สงเสริมและเผยแพรนโยบายและอุดมการณของพรรค ตลอดจนกิจกรรมของพรรค
(๖) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๗) ยึดมั่นในระเบียบของพรรค และวินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
(๘) รักษาชื่อเสียงของพรรค โดยไมกระทําการใด ๆ อันจะนําความเสียหายมาสูพรรค
(๙) ไมกระทําการใด ๆ เปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือกฎหมายการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
สวนที่ ๔
หนาที่และความรับผิดชอบของพรรค
ตอสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๗ หนาที่และความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกและประชาชนทั่วไปมี ดังนี้
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของสมาชิกและประชาชนทั่วไปในการกําหนดนโยบาย
และการตัดสินใจทางการเมือง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง

หนา ๒๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๒) สงเสริมและใหความเปนธรรมแกสมาชิกในกรอบแหงกฎหมายและขอบังคับ
(๓) สงเสริมและปลูกฝงความสํานึกทางการเมือง และใหการอบรมเพื่อพัฒนาความเปนอยู
และคุณภาพชีวิตแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๔) พิจารณาชวยเหลือและเปนปากเสียงใหผูที่ไดรับความเดือดรอนจากการกระทําอันไมถูกตอง
หรือไมเปนธรรมของหนวยงานของรัฐ
(๕) เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับพรรคใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปทราบ
(๖) พิจารณาคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมใหลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับตาง ๆ
หมวด ๓
ผูสนับสนุนกิจกรรมของพรรค
ขอ ๑๘ ผูสนับสนุนกิจกรรมของพรรคแบงออกเปนสองประเภท คือ
(๑) เยาวชน ไดแก บุคคลผูมีอายุยังไมครบ 18 ปบริบูรณ และมีคุณสมบัติ ตามขอ ๙ (๑) และ (๓)
และไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ (๑๐) ที่แสดงความจํานงขอเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของพรรค
(๒) บุคคลทั่วไปและองคกรตาง ๆ ไดแก บุคคลและองคกรตาง ๆ ที่มี ความสนใจและแสดง
ความจํานงขอเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของพรรค แตไมไดเปนสมาชิก
สิทธิ หนาที่และบทบาทของผูสนับสนุนกิจกรรมของพรรค ใหเปนไปตามที่ คณะกรรมการ
บริหารกําหนด
พรรคจะไมรับการสนับสนุนจากบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล องคกรใด ๆ ที่มีบทบัญญัติ
ของกฎหมายหามมิใหสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง
หมวด ๔
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
สวนที่ ๑
วินัยและจรรยาบรรณ
ขอ ๑๙ สมาชิกมีหนาที่รักษาวินัยและจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้
(๑) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง

หนา ๒๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๒) ปฏิบัติตามนโยบาย ขอบังคับ มติคณะกรรมการบริหารพรรค คําสั่งผูดําเนินงานพรรคที่สั่งการ
ภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ที่มีอยู และประกาศ ระเบียบ ของพรรคอยางเครงครัด
(๓) ไมใชความเปนสมาชิกไปแสวงหาประโยชนสวนตนหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดตอกฎหมาย
ศีลธรรมอันดี หรือขอบังคับ
(๔) ไมวิ พากษ วิจารณสมาชิกดวยกั น หรือองคกรบริหารของพรรคต อบุ คคลภายนอกในทางที่
เสียหาย
(๕) ไมปกปดความผิ ด และไมละเลยตอการแจ งความผิดของสมาชิกที่ก อให เกิดความเสื่อมเสี ย
ตอชื่อเสียงของพรรค
(๖) ไมกระทํ าการใด ๆ อันเปนการฝาฝ นกฎหมาย หรือผิ ดศีลธรรม หรื อเปนเยี่ยงอย างที่ ไม ดี
และเปนที่ครหาของบุคคลทั่วไป
(๗) เคารพมติของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการเลือกผูที่พรรคสงลงสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) ประพฤติตน และดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๙) ยึดมั่นในเจตนารมณ อุดมการณและแนวนโยบายของพรรค
(๑๐) รับผิดชอบตอหนาที่ในกิจการงานของพรรคตามขีดความสามารถของตน
(๑๑) แจงความจริง หรือรับผิดชอบตอขอเท็จจริงที่แจงในการสมัครเขาเปนสมาชิก
(๑๒) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น หรือไปดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองอื่นในระหวางที่
เปนสมาชิก
(๑๓) สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองปฏิบัติตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๒
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ
ขอ ๒๐ ใหมีคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณขึ้น คณะหนึ่ง ประกอบดวย กรรมการ
จํานวนไมเกินหาคน ซึ่งหัวหนาพรรคเสนอชื่อใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดูแล รักษาระเบียบ วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก

หนา ๒๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๒) สอบสวนขอ เท็ จจริ งและพิจ ารณาข อกลา วหาสมาชิ ก แลว เสนอผลการพิจ ารณาต อ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อดําเนินการตามขอบังคับ
(๓) ออกกฎและระเบียบเกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณเปน คราว ๆ ตามความจําเปน แลว
เสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อใหความเห็นชอบและประกาศใชบังคับตอไป วาระการดํารงตําแหนง
ของคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ ใหเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร
สวนที่ ๓
การกลาวหาและการลงโทษสมาชิก
ขอ ๒๑ การกลาวหาสมาชิกคนใดวา กระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการกระทําที่ผิด
วินัยหรือละเมิดจรรยาบรรณควรแกการลงโทษ อาจทําไดโดยกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง หรือ
สมาชิกไมนอยกวายี่สิบคน ลงลายมือชื่อทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ
หรือคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๒๒ เมื่อมีก ารกลาวหาสมาชิก ตามขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการวินั ยและจรรยาบรรณ
สอบขอเท็จจริงและพิจารณาขอกลาวหาดังกลาวโดยเร็ว
หลั กเกณฑแ ละวิ ธีก ารในการสอบขอ เท็ จจริ งและพิจ ารณาข อกลา วหา และการอุ ทธรณ
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณกําหนด ทั้งนี้ จะตองเปดโอกาสใหสมาชิก
ผูถูกกลาวหาไดช้แี จงและแกขอกลาวหาดวย
ขอ ๒๓ สมาชิกผูใดกระทําการอันเปนการผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณของพรรค ตองไดรับโทษ
ตามความรายแรงของการกระทําผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณ ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) ตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกตามขอบังคับ
(๔) ใหพนจากสมาชิกภาพ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง

หนา ๒๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ในกรณีสมาชิกที่ถูกกลาวหาดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการกระทํานั้นอาจมีผล
ให สมาชิ กผู นั้ นพ นจากความเป นสมาชิ ก ให คณะกรรมการวิ นัยและจรรยาบรรณสงผลการพิ จารณาและ
ขอเสนอแนะใหที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคพิจารณา
มติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค ใหสมาชิกผูถูก
กลาวหาพนจากความเปนสมาชิก ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด การลงมติใหลงคะแนนลับ
หมวด ๕
โครงสรางของพรรค
สวนที่ ๑
สํานักงานใหญ
ขอ ๒๔ สํานักงานใหญพรรคเปนศูนยกลางในการบริหารงาน อยูในการกํากับดูแลของเลขาธิการพรรค
ใหพรรคมีสํานักงานใหญซึ่งเปน ศูน ยกลางการบริหารงานตั้งอยูใ นเขตกรุงเทพมหานคร และใหมี
สาขาพรรคในทองที่ตาง ๆ ในประเทศตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๕ ในการบริหารงานของพรรคอาจใหมีหนวยงานตอไปนี้ อยูในสํานักงานใหญ
(๑) สํานักงานหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหนาพรรค
และรองหัวหนาพรรค หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่หัวหนาพรรคสั่งการ
(๒) สํานักงานเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการภายในของพรรค
และกิจการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานใดสํานักงานหนึ่งโดยเฉพาะ
(๓) สํ า นั ก งานนายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคมี อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั บ สมั ค รสมาชิ ก
การควบคุม ดูแลทะเบียนสมาชิกและหนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับ
(๔) สํานักงานภาคมีอํานาจหนาที่ประสานงานดูแลใหความสะดวกแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตลอดจนสมาชิกพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในแตละภาค เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของพรรคใหเปนไปดวยความเรียบรอย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง

หนา ๓๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๕) หนวยงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารมีมติใหจัดตั้งขึ้น
การแบงสวนงานภายใน การกําหนดอํานาจหนาที่ และการกําหนดอํานาจหนาที่เพิ่มเติมของ
สํานัก งานตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และหนว ยงานอื่น ๆ ตาม (๕) รวมทั้งการกําหนดตํา แหน ง
ลักษณะงาน หนาที่ ความรับผิดชอบ คาจาง สวัสดิการ สิทธิและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
เจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงาน ตลอดจนการทําสัญญาจาง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง การถอดถอน
ออกจากตําแหนง และการลงโทษ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
สวนที่ ๒
สาขาพรรค
ขอ ๒๖ ทองที่ใดมีสมาชิกตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป และประสงคจะจัดตั้งสาขาพรรค ใหสมาชิก
ผูเริ่ม จัดตั้งมีหนังสือแจงความประสงคที่จะจัดตั้งสาขาพรรค พรอมทั้งรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรค
รายชื่อ อาชีพ และที่อยูของสมาชิกผูเริ่มจัดตั้งตามแบบพิมพของพรรค ไปยังเลขาธิการพรรค เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารพิจารณา หากคณะกรรมการบริหารเห็น ชอบ ก็ใ หแจงใหสมาชิกผูเริ่ม จัดตั้ง
ดําเนินการตอไป
หากคณะกรรมการบริหารเห็นวา ทองที่ใ ดยังไมพรอมที่จะใหมีการจัดตั้งเปน สาขาพรรค
คณะกรรมการบริหารอาจใหตั้งเปนศูนยประสานงานพรรคไปกอนก็ได
ขอ ๒๗ เมื่อคณะกรรมการบริหารมีม ติเห็นชอบกับการจัดตั้งสาขาพรรค แลวใหจัดใหมี
การประชุมสมาชิกที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานในทองที่ของสาขาพรรคนั้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
พรรคภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารมีมติ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ จะตองมีสมาชิก
มารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหเลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือก
รองประธานสาขาพรรคหนึ่งคน เลขานุการสาขาพรรคหนึ่งคน รองเลขานุการสาขาพรรคหนึ่งคน
เหรัญญิกสาขาพรรคหนึ่งคน นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคหนึ่งคน โฆษกสาขาพรรคหนึ่งคน และ
กรรมการอื่น ๆ อีกไมเกินสามคน
การเสนอชื่อสมาชิกที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคตามวรรคสอง จะตองมีผูรับรอง
อยางนอยหาคน และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการสาขาพรรคไดไมเกินหนึ่งคน
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เมื่อที่ประชุมของสาขาพรรคเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหหัวหนาพรรคมีหนังสือ
แจงการจัดตั้งสาขาพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบหาวัน นับแตวันที่จัดตั้งสาขาพรรค
แลวเสร็จ
เมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
ใหแจงคณะกรรมการบริหารทราบ
ขอ ๒๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๗ ประกอบดวย ประธานสาขาพรรค รองประธาน
สาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค นายทะเบียน
สมาชิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอื่นอีกไมเกินสามคน ซึ่งเลือกตั้งโดย
ที่ประชุมสาขาพรรค
ในกรณีที่เลขาธิการพรรคเห็นวา ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการ
สาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค โฆษก
สาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคผูใดมีพฤติการณไมเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงตอไป หรืออาจ
ทําใหพรรคไดรับความเสียหายอยางรายแรง ใหเลขาธิการพรรคแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่อง
ดังกลาว เพื่อเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนงได
กรรมการสาขาพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันเลือกตั้ง และเมื่อพนจาก
ตําแหนงตามวาระแลว อาจจะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคอีกได
ขอ ๒๙ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการใหมีจํานวนสมาชิกพรรคในเขตทองที่ของสาขาเพิ่มขึ้น
(๒) ใหการศึกษา อบรมทางการเมืองและการอบรมอื่น ๆ ตามเจตนารมณ และอุดมการณ
และแนวนโยบายของพรรคแกสมาชิก
(๓) เผยแพรเจตนารมณ อุดมการณ แนวนโยบาย และกิจกรรมของพรรคแกประชาชนทั่วไป
(๔) รณรงคหาเสียงชวยเหลือและสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๕) ดําเนิน กิจกรรมรวมกับมวลชนในทองถิ่น และดําเนิน โครงการเศรษฐกิจตามที่พรรค
แนะนําหรือเห็นชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูและรายไดของประชาชนในทองถิ่น
(๖) บริหารกิจการภายในสาขาพรรคใหมีประสิทธิภาพ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง

หนา ๓๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๗) เสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งใน
ทองที่ของสาขาตอคณะกรรมการบริหาร
(๘) จัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ แผนจัดหาทุนเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อให
ความเห็นชอบ
(๙) เสนอแนะและใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอสภาพปญหาของประชาชน และสมาชิก
ในเขตทองที่ของสาขา
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายและขอบังคับกําหนด
ขอ ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากความเปนสมาชิก
(๔) พนจากตําแหนง ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค
รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค หรือโฆษกสาขาพรรค
(๕) คณะกรรมการบริหารมีม ติใ หพนจากตําแหนง เนื่องจากมีพฤติการณเสื่อมเสียอันอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง
(๖) ที่ประชุมสาขาพรรคมีมติหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํ านวนกรรมการสาขาพรรคทั้ ง หมดเทา ที่ มี อยู ใหพ น จากตํ า แหน ง เนื่ องจากมี
พฤติการณเสื่อมเสียอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง
ขอ ๓๑ ในกรณีที่ตําแหนง กรรมการสาขาพรรค นอกจากประธานสาขาพรรควางลงกอนครบ
วาระ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคแตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเขาแทนตําแหนงที่วาง
โดยใหกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับการแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระการดํารงตําแหนงที่
เหลืออยูของกรรมการสาขาพรรคที่ตนแทน แตถาคณะกรรมการสาขาพรรคมีวาระการดํารงตําแหนง
เหลือไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการสาขาพรรคจะไมแตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดแทนตําแหนง
กรรมการสาขาพรรคที่วางลงก็ได
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ขอ ๓๒ ในกรณีที่ตําแหนง ประธานสาขาพรรควางลง ใหมีการประชุม สาขาพรรคเพื่อ
เลือกตั้งประธานสาขาพรรคใหมภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงวางลง ในระหวางที่ไมมีประธาน
สาขาพรรค ใหรองประธานสาขาพรรครักษาการแทน ถารองประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคเลือกกรรมการสาขาพรรคคนหนึ่งรักษาการแทนการดําเนิน การใด ๆ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข อ ๓๑ และข อ ๓๒ วรรคหนึ่ ง เมื่ อ ดํ า เนิ น การเสร็ จ แล ว
ใหคณะกรรมการสาขาพรรครายงานใหคณะกรรมการบริหารทราบ
ขอ ๓๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๒) คณะกรรมการบริหารสั่งใหพ น จากตําแหนง เพราะกระทําการฝ าฝน กฎหมาย หรื อ
ขอบังคับ หรือกระทําการอื่นใดอันทําใหเกิดความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง
(๓) ที่ประชุมใหญสาขาพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกของ
สาขาพรรคที่เขารวมประชุม ใหพนจากตําแหนง
ขอ ๓๔ เมื่อครบวาระของคณะกรรมการสาขาพรรค หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคทั้งคณะ
พนจากตําแหนง ใหเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหมภายในหกสิบวัน ใหกรรมการสาขาพรรค
ที่พน จากตํา แหน งทั้งคณะตามขอ ๓๓ (๑) ปฏิบั ติหนา ที่ตอ ไป จนกว าจะไดรับ แจง การตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมืองในกรณีที่ไมมีกรรมการ
สาขาพรรคเหลืออยู หรือมี แตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหเลขาธิการ
พรรคดําเนินการใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๕ การประชุมของสาขาพรรคมี ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) การประชุมใหญสามัญ หมายถึง การประชุม ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดใหมีปละ
หนึ่งครั้ง ซึ่งจะตองทําการประชุมกอนการประชุมใหญสามัญของพรรค
(๒) การประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ หมายถึ ง การประชุ ม คราวอื่ น นอกจากกรณี ต าม (๑)
ซึ่งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหจัดขึ้น
สมาชิ กของสาขาพรรคไมนอ ยกว าหนึ่ง ในห าของจํานวนสมาชิ กทั้ง หมดของสาขาพรรค
มีสิทธิเขาชื่อเปนหนังสือขอใหคณะกรรมการสาขาพรรคจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญสาขาพรรค
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โดยหนังสือรองขอตองระบุถึงสาเหตุที่ขอใหเรียกประชุม และเรื่องที่จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาดวย
คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันไดรับหนังสือรองขอ
การประชุมใหญของสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของที่มีอยู
และสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตการลงมติใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควร
ไดรับการพิจารณาใหเป น ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และการลงมติเลือกตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรค ใหลงคะแนนลับ
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ผูเขารวมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม หากเลขานุการสาขาพรรคไมอยูหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการที่ประชุมแทน
การประชุมใหญของสาขาพรรคคราวใด เมื่อพนเวลาที่กําหนดไวสําหรับเริ่มการประชุมแลว
หนึ่ งชั่ วโมง จํา นวนสมาชิก ที่เ ข าประชุม ยัง ไม ครบเปน องคป ระชุ ม ใหเ ลื่อ นการประชุ มออกไป
และใหจัดประชุมใหมภายในเวลาไมเกินสามสิบวัน แตไมนอยกวาสิบหาวัน ในการประชุมที่เลื่อนมานี้
ถามีสมาชิกของสาขาพรรคมารวมประชุมตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป ใหถือเปนองคประชุม ที่ประชุมสาขา
พรรคที่เลื่อนมานี้ ใหพิจารณาเฉพาะเรื่องตามระเบียบวาระที่ไดกําหนดไวในการประชุมครั้งกอนที่ตอง
เลื่อนมาเทานั้น
หมวด ๖
การบริหารงานพรรค
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๓๖ การบริหารงานของพรรค ประกอบดวย
(๑) ที่ประชุมใหญ
(๒) คณะกรรมการบริหาร
(๓) คณะผูบริหาร
(๔) ผูดําเนินงานพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง

หนา ๓๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๕) ที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรี
(๖) ที่ประชุมรัฐมนตรี
(๗) ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๒
ที่ประชุมใหญ
ขอ ๓๗ ที่ประชุมใหญเปนองคกรสูงสุดของพรรค
(๑) การประชุมใหญสามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารจัดใหมีปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนเมษายนของทุกป
(๒) การประชุมใหญวิส ามัญ หมายถึง การประชุม ใหญค ราวอื่น นอกจากกรณีตาม (๑)
ซึ่งอาจกระทําไดโดยมติของคณะกรรมการบริหาร หรือโดยหนังสือรองขอใหมีการจัดประชุมใหญ
วิสามัญจากสมาชิก ตามหลักเกณฑที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
กําหนด โดยหนังสือรองขอตองระบุสาเหตุที่ขอใหเรียกประชุมและเรื่องที่จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาดวย
ซึ่งในกรณีนี้ คณะกรรมการบริหารตองจัดใหมีการประชุมภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
ขอ ๓๘ หนั งสื อบอกกล าวเรี ยกประชุ ม ใหญ ใหล งพิ ม พ โฆษณาอยา งน อยหนึ่ งครั้ง ใน
หนังสือพิมพรายวันกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาสามวัน หรือใหผูมีสิทธิเขารวมประชุมทราบกอน
วันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน
ขอ ๓๙ ในหนั ง สื อ บอกกล าวเรี ย กประชุ ม ใหญ ให ร ะบุวั น เวลาและสถานที่ ป ระชุ ม
พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุม
ขอ ๔๐ ผูมีสิทธิเขารวมประชุมในที่ประชุมใหญมี ดังนี้
(๑) กรรมการบริหาร
(๒) คณะผูบริหาร
(๓) ตัวแทนสมาชิกตามจํานวนและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๔) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ถามี)

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง

หนา ๓๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๕) รัฐมนตรี (ถามี)
(๖) ประธานสาขาพรรค หรือผูแทนของสาขาพรรค
ขอ ๔๑ การประชุมใหญตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวาสองรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
มติของที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก ผูเขารวมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมใหญออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ผูมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญดํารงตําแหนงหลายฐานะในคราวเดียวกัน ใหมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดเพียงเสียงเดียว
การลงมติในที่ประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตการลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓)
และ (๔) ใหลงคะแนนลับ หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการบริหารหรือผูเขาประชุมไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน รองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๒ ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานที่ประชุมใหญ และเลขาธิการพรรคเปน เลขานุการ
ที่ ป ระชุ ม ใหญ ในกรณี หั ว หน า พรรคหรื อ เลขาธิ ก ารพรรคไม อ ยู หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ใหประธานคณะผูบริหาร หรือเลขานุการคณะผูบริหารเปน ประธานที่ประชุมใหญ หรือเลขานุการ
ที่ป ระชุ มใหญ แล วแตก รณี ในกรณี ประธานคณะผู บริ ห าร หรือ เลขานุก ารคณะผู บริ หารไม อ ยู
หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให ร องประธานคณะผู บ ริ ห าร หรื อ ผู ช ว ยเลขานุ ก ารคณะผู บ ริ ห าร
เปนประธานที่ประชุมใหญ หรือเลขานุการที่ประชุมใหญ แลวแตกรณี
ในการประชุมใหญ เมื่อพนเวลาที่กําหนดไวสําหรับเริ่มการประชุมแลวหนึ่งชั่วโมง จํานวน
ผูมีสิทธิเขาประชุมที่เขาประชุมยังไมครบองคประชุม ใหประธานที่ประชุมสั่งเลื่อนการประชุมออกไป
และจัดใหมีการประชุมใหญอีกครั้งภายในเวลาไมเกินสามสิบวัน แตไมนอยกวาสิบหาวัน และการประชุม
ที่เลื่อนมานี้ มีผูมีสิทธิเขาประชุม มาประชุมเทาใด ใหถือเปนองคประชุมและใหพิจารณาเฉพาะเรื่อง
ตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในการประชุมครั้งกอนที่ตองเลื่อนมาเทานั้น
ขอ ๔๓ กิจการตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับของพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง

หนา ๓๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการ นโยบายพรรค
และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไปเกี่ยวกับการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรในทางการเมือง
(๗) รับรองงบการเงินประจําปของพรรคและแตงตั้งผูสอบบัญชี
(๘) กิจการอื่นใดตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๙) กิจการอื่น ใดที่ค ณะกรรมการบริห ารมีม ติกํ าหนดเปน คราว ๆ ไป หรื อที่ เสนอโดย
ประธานสาขาพรรค ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกไมนอยกวาหารอยคน
(๑๐) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับของพรรค
การเสนอเรื่องใหที่ประชุมใหญพิจารณา ใหทําเปนหนังสือยื่นตอเลขาธิการพรรคไมนอยกวา
สิบหาวัน กอนวันประชุมใหญ เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม เวนแตเปนการเสนอโดย
มติของคณะกรรมการบริหาร
สวนที่ ๓
คณะกรรมการบริหาร
ขอ ๔๔ ใหมีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งมีจํานวนไมนอยกวาเกาคน แตไมเกินยี่สิบเกาคน
ประกอบดวย หัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น ๆ โดยดําเนินการเลือกตั้งตามวิธีการ
ดังตอไปนี้
(๑) ใหเลือกตั้งหัวหนาพรรคกอน โดยใหสมาชิกผูเขารวมประชุมเปนผูเสนอชื่อตอที่ประชุม
ซึ่งตองมีผูรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของผูเขารวมประชุม
(๒) เมื่ อ เลื อ กตั้ ง หั ว หน า พรรคได แ ล ว ให เ ลื อ กตั้ ง รองหั ว หน า พรรค เลขาธิ ก ารพรรค
รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรคและกรรมการบริหารอื่น ๆ
ตามลําดับ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง

หนา ๓๐๘
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๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๓) การเลื อ กตั้ ง ตาม (๒) ให หั ว หน า พรรคหรื อ ผู ที่ หั ว หน า พรรคมอบหมายเสนอชื่ อ
ตอที่ประชุม เพื่อลงมติ ในการเสนอชื่อจะตองมีผูรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของผูเขารวมประชุม
ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิสมาชิกผูเขารวมประชุมในการเสนอชื่อบุคคลอื่นตอที่ประชุม
(๔) ตําแหนง รองหัวหนาพรรค รองเลขาธิก ารพรรค และกรรมการบริหารอื่น ๆ ให มี
จํานวนตามที่ที่ประชุมใหญกําหนด ทั้งนี้เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินจํานวนตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานคณะกรรมการบริหาร รองหัวหนาพรรคที่หัวหนาพรรคกําหนด
เปนรองประธานคณะกรรมการบริหาร และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เลขาธิการพรรคอาจแตงตั้งใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งเปนรองเลขานุการคณะกรรมการบริหารก็ได
ขอ ๔๕ คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันไดรับเลือกตั้ง
โดยที่ประชุมใหญ
ในกรณีที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารไมครบจํานวนตามขอ ๔๔ วรรคหนึ่ ง
แลวตอมามีการเลือกตั้งกรรมการบริหารเพิ่ม ใหกรรมการบริหารที่ไดรับเลือกตั้งเพิ่มอยูในตําแหนง
เทาวาระที่เหลืออยูของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม
ขอ ๔๖ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาพรรค
(๒) พิจารณาออก แกไขเพิ่ม เติม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปน ไปตาม
กฎหมาย หรือขอบังคับ แลวแตกรณี
(๓) กํากับ ดูแล ตรวจสอบและแนะนําใหองคกรตาง ๆ ของพรรคปฏิบัติการตามขอบังคับ
(๔) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค และกรณียกเวนคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
(๕) พิจารณาอนุมัติใหจัดตั้งและยุบเลิกสาขาพรรค
(๖) ปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในขออื่นแหงขอบังคับนี้และกฎหมาย
คณะกรรมการบริหารอาจมีมติมอบหมายใหหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง
หรือหลายคน หรือคณะผูบริหารปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมายและขอบังคับ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง
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ขอ ๔๗ คณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง
(๓) ที่ประชุมใหญมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูเขาประชุม ใหพนจาก
ตําแหนง
(๔) ตําแหนง กรรมการบริหารวางลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารทั้งหมดที่ไดรับ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ
เมื่อคณะกรรมการบริหารทั้งคณะพน จากตําแหนงแลว ใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารชุดใหมภายในหกสิบวัน นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพนจากตําแหนง
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารทั้ ง คณะพ น จากตํ า แหน ง ตาม (๑) (๒) หรื อ (๔)
ใหคณะกรรมการบริหารซึ่งพนจากตําแหนงนั้น ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาที่ประชุมใหญจะได
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพนจากตําแหนงเพราะหัวหนาพรรคพนจากตําแหนง
ตาม (๒) ใหรองหัวหนาพรรคซึ่งเปนรองประธานคณะกรรมการบริหารในขณะนั้น รักษาการใน
ตําแหนง หัวหนาพรรคไปกอน จนกวาที่ประชุมใหญจะไดเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหมและ
ไดรับการตอบรับการจดแจงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพนจากตําแหนง ตาม (๓) ใหที่ประชุมใหญมีมติวา
จะใหคณะผูบริหารปฏิบัติหนาที่แทน หรือจะมีมติใหสมาชิกจํานวนเกาคน ตามที่ที่ประชุมใหญมีมติ
ปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารจนกวาที่ประชุมใหญจะไดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม
ขอ ๔๘ นอกจากการพ น จากตํ าแหน ง ตามข อ ๔๗ กรรมการบริ ห ารพน จากตํา แหน ง
เปนการเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากตําแหนง หัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือโฆษกพรรค
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(๔) ที่ประชุมใหญมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูเขาประชุม ใหพนจาก
ตําแหนง
(๕) พนจากการเปนสมาชิก
(๖) ศาลมีคําพิพากษาใหลมละลาย
(๗) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก และถูกคุมขังตามหมายของศาลในคดีดังกลาว
ขอ ๔๙ เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารอื่นวางลง นอกจากหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค
เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือโฆษกพรรค
คณะกรรมการบริหารอาจจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารแทนตําแหนงที่วางลง
และใหกรรมการบริหารที่ไดรับเลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยู
ถาตําแหนง รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียน
สมาชิกพรรคหรือโฆษกพรรควางลง คณะกรรมการบริหารพรรคอาจใหจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อ
เลือกตั้งผูดํารงตําแหนงเหลานั้นใหม และใหผูไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยู
ในระหว างที่ ยั ง ไมมี ก ารเลือ กตั้ ง ผู ดํา รงตํ า แหน ง แทนดั ง กล า ว คณะกรรมการบริ ห ารอาจแต ง ตั้ ง
กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นไปกอนเปนการชั่วคราว
ขอ ๕๐ ในกรณีหัวหนาพรรคไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรค
ที่เปนรองประธานคณะกรรมการบริหารทําหนาที่รักษาการแทน ถาไมมีรองหัวหนาพรรคตําแหนง
ดังกลาว หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได และหัวหนาพรรคมิไดมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดปฏิบัติหนาที่แทน ใหคณะกรรมการบริหารพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งทําหนาที่
รักษาการแทน
ในกรณีผูดํา เนิน งานพรรคตํา แหนง ใดไม อยูหรื อไมอ าจปฏิ บัติหน าที่ได และไมมี ผูดํารง
ตําแหนงระดับรอง ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่รักษาการแทน
ขอ ๕๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารตองมีกรรมการบริหารมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานคณะกรรมการบริหารทําหนาที่ประธานแทน ถาไมมีรองประธานคณะกรรมการบริหาร
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หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได และหัวหนาพรรคมิไดมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรคคนใด
ปฏิบัติหนาที่แทน ใหที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งเปนประธาน
มติของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก เวน แตขอบังคับจะกําหนดไวเปน อยางอื่น ผูเขารวม
ประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๒ ใหคณะกรรมการบริหารประชุมอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่ใด ๆ ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย โดยใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกลาว
มีอํานาจและหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๕๓ ใหมีที่ปรึกษาพรรคมีจํานวนไมเกินหาสิบคน ซึ่งหัวหนาพรรคแตงตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารจากผูทรงคุณวุ ฒิ หรือผูมีประสบการณ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ
เพื่อใหคําปรึกษาแกหัวหนาพรรค และคณะกรรมการบริหาร หรือปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่หัวหนาพรรค
หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
สวนที่ ๔
คณะผูบริหาร
ขอ ๕๔ เพื่อประโยชนใ นการบริหารงานพรรค ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งสมาชิก
จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินยี่สิบหาคน เปนคณะผูบริหาร
ให ผู ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง เลื อ กกั น เองว า จะให ผู ใ ดเป น ประธานคณะผู บ ริ ห าร รองประธาน
คณะผูบริหาร เลขานุการคณะผูบริหาร และผูชวยเลขานุการคณะผูบริหาร
ขอ ๕๕ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะผูบริหาร ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๕๖ การประชุมคณะผูบริหาร ใหนําขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ขอ ๕๗ ใหคณะผูบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๒) รับผิดชอบงานของพรรค
(๓) วางระเบียบและแนวทางการบริหารงานของพรรค
(๔) วางระเบียบวาดวยการคลังและทรัพยสินของพรรค
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการแตงตั้ง ถอดถอน การใหความดี ความชอบ และการลงโทษ
เจาหนาที่
(๖) วางระเบียบ แนวทางและแผนการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการคัดเลือกบุคคล
ลงสมัครรับเลือกตั้ง
(๗) ประสานงานกับสมาชิก
(๘) อํานวยการและดําเนินงานตาง ๆ เพื่อความเรียบรอยและเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดแผนพัฒนาสาขาพรรค
(๑๐) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
สวนที่ ๕
ผูดําเนินงานพรรค
ขอ ๕๘ ผูดําเนินงานพรรค ประกอบดวย หัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค และโฆษกพรรค
ขอ ๕๙ หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนผูแทนของพรรคในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(๒) กํากับ ดูแลการบริหารงานพรรคใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ
(๓) บริหารงานพรรคตามที่ที่ประชุมใหญหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๔) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับงานของพรรค
(๕) แตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาหัวหนาพรรค
(๖) แตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่พรรค
(๗) แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคลใดใหปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง รวมทั้งถอดถอน
คณะทํางานหรือบุคคล
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(๘) เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร
(๙) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายหรือขอบังคับกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควรกําหนด
เพื่อการนี้ หัวหนาพรรคจะมอบหมายเปน หนังสือใหผูดําเนินงานพรรค หรือสมาชิกที่เปน
คณะผูบริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได
ขอ ๖๐ รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
ขอ ๖๑ เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ควบคุม ดูแลกิจการภายในของพรรค
(๒) บริหารและรับผิดชอบงานของสํานักงานเลขาธิการพรรค
(๓) จัดการประชุมใหญ การประชุ มคณะกรรมการบริหารหรื อการประชุ ม อื่น ๆ ตามที่
กําหนดไวในขอบังคับนี้
(๔) ดําเนินการใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือหัวหนาพรรค
ขอ ๖๒ รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย
ขอ ๖๓ เหรัญญิกพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม ดูแลทรัพยสิน รายรับ รายจายใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติ
(๒) จัดทําบัญชีการเงินของพรรค แสดงรายรับ รายจายและงบดุลของพรรค
(๓) จัดสรรเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่พรรคไดรับมาใหเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง
ของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
(๔) ดําเนินการใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือหัวหนาพรรค
ขอ ๖๔ นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) รับสมัครบุคคลเขาเปนสมาชิกของพรรค ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
ผูสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค
(๒) ควบคุม ดูแลทะเบียนสมาชิกของพรรค สาขาพรรค รายงานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
สมาชิกพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๓) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่หัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของนายทะเบียนสมาชิกพรรค
การเมือง
ขอ ๖๕ โฆษกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารตาง ๆ
เกี่ ยวกั บพรรค กิ จกรรมทางสัง คมและการเมือ ง ตลอดจนแนวนโยบายของพรรคแก สื่อ มวลชน
และสาธารณชน
ขอ ๖๖ ในกรณีหัวหนาพรรคเห็นสมควรใหมีตําแหนงอื่นเพื่อชวยดําเนินงานพรรคระดับรอง
จากตําแหนงผูดําเนินงานพรรคที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ เชน ผูอํานวยการพรรค รองผูอํานวยการพรรค
ประธานภาค รองประธานภาค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรค รองโฆษกพรรค
เลขานุ ก ารหัว หน า พรรค หรื อ ตํ า แหน ง อื่ น ๆ ให หั ว หน าพรรคมี อํ า นาจกํ า หนดตํา แหน ง อื่ น นั้ น
และแตงตั้งสมาชิกเขาดํารงตําแหนงดังกลาว แลวรายงานใหคณะกรรมการบริหารทราบ
ขอ ๖๗ ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูอํานวยการพรรค ใหผูอํานวยการพรรคทําหนาที่บริหาร
จัดการภายในสํานักงานใหญของพรรค ใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมตาง ๆ ของพรรคและสาขาพรรค รวมทั้งอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานบริหารตาง ๆ
ของพรรคในการใชสํานักงานใหญดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งนี้ ผูอํานวยการพรรคตองประสานงานกับ
เลขาธิการพรรคในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๖๘ ในกรณีที่หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง ใหรองหัวหนาพรรคซึ่งเปน รองประธาน
คณะกรรมการบริหารรักษาการแทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งหัวหนาพรรคใหม และใหผูชวยดําเนินงาน
พรรคระดับรองที่หัวหนาพรรคแตงตั้งตามขอ ๖๖ พนจากตําแหนงดวย
ใหผูชวยดําเนิน งานพรรคระดับรองที่พน จากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาผูที่เขามาดํารงตําแหนงแทนตนเขารับหนาที่หรือมีการยุบตําแหนง
สวนที่ ๖
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมืองและคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตย
ในพรรคการเมือง
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ขอ ๖๙ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคคณะหนึ่งมีอํานาจหนาที่
คั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรค เสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ พิ จ ารณา โดยให
คณะกรรมการบริหารเปนผูเสนอชื่อสมาชิกผูมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
เสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
หลักเกณฑในการเสนอชื่อ จํานวน วาระและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๗๐ ใหมีคณะกรรมการนโยบายพรรคการเมืองคณะหนึ่งมีอํานาจหนาที่การเสนอกําหนด
แก ไ ข ปรั บ ปรุง เปลี่ย นแปลง เผยแพร นโยบายของพรรค ต อ คณะกรรมการบริ ห าร โดยให
คณะกรรมการบริหารเปนผูเสนอชื่อสมาชิกผูมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการนโยบายพรรคการเมือง
เสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
หลักเกณฑในการเสนอชื่อ จํานวน วาระและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการนโยบาย
พรรคการเมือง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๗๑ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเปน ประชาธิปไตยในพรรคการเมืองคณะหนึ่ง
มีอํานาจหนาที่พัฒนาและสงเสริมความเปนประชาธิปไตยใหสอดคลองกับการพัฒนาทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปน ผูเสนอชื่อสมาชิกผูมีความเหมาะสม
จะเปนกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมืองตอที่ประชุม ใหญ เพื่อดําเนินการ
เลือกตั้ง
หลักเกณฑในการเสนอชื่อ จํานวน วาระและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสงเสริม
ความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
สวนที่ ๗
ที่ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรี
ข อ ๗๒ ในกรณี ที่ หั ว หน า พรรคเห็ น สมควรอาจให มี ก ารประชุ ม ร ว มกั น ระหว า ง
คณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐมนตรีของพรรค เพื่อพิจารณาใน
เรื่องที่มีความสําคัญ
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ใหนําขอ ๕๑ มาใชบังคับกับการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรีโดยอนุโลม
ขอ ๗๓ เรื่องที่เขาสูการพิจารณาของที่ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐมนตรี และมีความเห็นขัดแยงกันจนไมสามารถหาขอยุติได ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอความเปนเอกภาพของพรรค ใหหัวหนาพรรคสั่งงดการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
โดยใหตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย หัวหนาพรรคและบุคคลอื่นซึ่งที่ประชุมรวม
เห็นชอบอีกไมเกิน ๓ คน เพื่อพิจารณามีมติในเรื่องนั้น มติของคณะกรรมการพิเศษ ใหถือเปนมติของ
ที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐมนตรี
สวนที่ ๘
ที่ประชุมรัฐมนตรี
ขอ ๗๔ ใหประธานคณะผูบริหารเปนผูเรียกประชุมรัฐมนตรีของพรรคและใหที่ประชุมรัฐมนตรี
มีอํานาจพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาล การปฏิบัติหนาที่ของรัฐมนตรี ตลอดจน
ความสัมพันธกับพรรครวมรัฐบาล และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะผูบริหารกําหนด
สวนที่ ๙
ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๗๕ ใหประธานคณะผูบริหารเปนผูเรียกประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และ
ใหที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาที่พิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะผูบริหารกําหนด
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเลือกประธานที่ประชุม
สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร เลขานุ การที่ ประชุ ม สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร และอาจให มี รองประธาน
ผูชวยเลขานุการ โฆษกของที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือตําแหนงอื่นใดที่เห็นสมควรอีกก็ได
ในกรณีที่มีประธานที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคสอง ใหประธานที่ประชุม
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนประธานการประชุม
คณะผูบริหารอาจกําหนดใหมีบุคคลอื่น อาทิ ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค รัฐมนตรี ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง หรือบุคคลอื่นใดเขารวมประชุมกับที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ได
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สวนที่ ๑๐
การบริหารงบประมาณ
ขอ ๗๖ ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่อนุมัติงบประมาณ ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ
การบริหารการเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทํา
บัญชีตามขอ ๗๗ ใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
ตามขอ ๗๗ และรับรองความถูกตองตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๗๗ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตอง สมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแ ลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้น
เกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๗๘ พรรคและสาขาพรรคต องป ด บั ญ ชี ค รั้ งแรกภายในวั น สิ้ น ป ป ฏิ ทิน ที่ ไ ด จ ดแจ ง
การจัดตั้ง และครั้งตอไปเปนประจําทุกป ในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงิน ซึ่งประกอบดวย งบดุลและงบรายได และคาใชจายของ
พรรค กรณีที่มีสาขาพรรค ใหรวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาดวย
งบดุลตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรค
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งบรายไดและคาใชจายตองแสดงที่มาของรายได ซึ่งไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุนจาก
รั ฐ และรายได อื่ น ที่ มี กั บ ทางใช ไ ปของค า ใช จ า ยดํ า เนิ น การของพรรค โดยเฉพาะค า ใช จ า ยใน
การเลือกตั้งตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๗๙ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว ตองเสนอที่ประชุมใหญ
อนุ มั ติ ภ ายในเดื อ นเมษายนของทุ ก ป โดยแจ ง ให ส มาชิ ก ทราบล ว งหน า และป ด ประกาศไว
ณ สํานักงานใหญและสาขาพรรคไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคตองรับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญ ญิก พรรค และให หัวหนา พรรคสง งบการเงิน ตอ นายทะเบีย นพรรคการเมือ งภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตามขอ ๗๗
ขอ ๘๐ ใหคณะกรรมการบริหารจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัคร
รับเลือกตั้งของพรรค ดังนี้
(๑) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนหรือแบบบัญชีรายชื่อ
หรือแบบอื่นตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งมิใชแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหจัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณา
ตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไวใ นบัญชีรายชื่อที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา
(๒) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหจัดสรรแก
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๘๑ เมื่อมี การบริจ าคแกพ รรค ใหพ รรคออกหลัก ฐานการรั บบริจ าคใหแ กผู บริ จาค
เมื่อพรรคไดรับการบริจาคเงิน ใหพรรคเปดเผยรายชื่อผูบริจาคและจํานวนเงินที่ไดรับการบริจาค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง

หนา ๓๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ข อ ๘๒ ให หั ว หน า พรรคจั ด ให มี บั ญ ชี แ สดงรายรั บ จากการบริ จ าค ซึ่ ง ต อ งมี ร ายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงินและรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินไดของ
ผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการให หรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบัน ทึก ลงในบั ญชี และในกรณีที่ไม อาจคิด มูลคาได ใหร ะบุรายละเอีย ดเกี่ยวกับทรัพ ยสิน หรื อ
ประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ข อ ๘๓ หั ว หน า พรรค กรรมการบริ ห าร กรรมการสาขาพรรคและสมาชิ ก ซึ่ ง ได รั บ
การบริจาค ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามขอ ๘๒ ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับ
การบริจาค
ขอ ๘๔ บรรดาเงินที่พรรคไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรค หรือ
ผูที่หัวหนาพรรค หรือเหรัญญิกพรรคมอบหมาย นําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของ
บัญชีในนามของพรรค
ขอ ๘๕ ใหหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิก
พรรค หรือบุคคลที่หัวหนาพรรคมอบหมายเปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อสั่งจายในนามพรรคตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๘๖ การบริหารการเงินและการบัญชีของสาขาพรรค ใหนําความในหมวดนี้ไปใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ ๘๗ การเงินของพรรค ใหเปนไปตามระเบียบ วาดวยการเงินที่คณะกรรมการบริหารเปน
ผูกําหนด

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง

หนา ๓๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

หมวด ๗
การคัดเลือกบุคคลและการจัดตั้งรัฐบาล
สวนที่ ๑
การคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๘๘ ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งเสนอรายชื่อสมาชิกพรรคที่เห็นสมควร
ไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งตอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาสงสมัครรับเลือกตั้ง
ในนามพรรค การตัดสินของคณะกรรมการบริหารในการคัดเลือกบุคคลใดลงสมัครรับเลือกตั้ง ใหเปน
ที่สุด
คณะกรรมการบริหารอาจแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการการเลือกตั้งขึ้น มาคณะหนึ่งตาม
จํานวนที่เห็นสมควร เพื่อใหทําหนาที่วางแผนและดําเนินการเลือกตั้งในครั้งนั้น ๆ ภายใตการกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ใหคณะกรรมการบริหารกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๘๙ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการบริหารอาจเปลี่ยนแปลง หรือคัดเลือก
บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมนอกเหนือไปจากที่คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
เสนอชื่อลงสมัครก็ได
สวนที่ ๒
การคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๙๐ การคั ดเลื อกบุค คลใหดํ า รงตํา แหน ง ประธานสภาผู แ ทนราษฎร รองประธาน
สภาผู แ ทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิ ก ารและกรรมาธิ ก ารสามั ญ ของสภาผู แ ทนราษฎร
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการรัฐมนตรี และขาราชการการเมืองอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่คณะผูบริหารกําหนด

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง

หนา ๓๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

หมวด ๘
การตีความขอบังคับและการเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับและนโยบายพรรค
สวนที่ ๑
การตีความขอบังคับ
ขอ ๙๑ ใหคณะผูบริหารมีอํานาจตีความขอบังคับ
ขอ ๙๒ ในกรณีที่สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของ
จํานวนสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรของพรรค กรรมการบริห ารจํ านวนไมน อยกวาหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคน เห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใด
ของพรรคจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐ ธรรมนูญ หรือ
ขัดแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีสิทธิรองขอใหที่ประชุมใหญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญวินิจฉัยวา มติหรือขอบังคับดังกลาวขัดตอสถานะและการปฏิบัติ
หนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับดังกลาวเปน อัน
ยกเลิกไป
สวนที่ ๒
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับและนโยบายของพรรค
ขอ ๙๓ การเปลี่ยนแปลงขอบังคับและนโยบายของพรรคจะกระทําได โดยหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี้
(๑) เสนอโดยมติ ข องคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ มติ ข องคณะผู บ ริ ห าร หรื อ มติ ข อง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคนจากทุกภาค โดยตองมี
สมาชิกที่เสนอในแตละภาคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง

หนา ๓๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๒) การเสนอโดยสมาชิกใหทําเปน หนังสือเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมดวยขอความและ
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือแลว ใหรีบเสนอคณะกรรมการบริหารทราบ
และเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาตอไป
(๓) การออกเสี ย งลงคะแนนโดยที่ ป ระชุ ม ใหญ ต อ งมี ค ะแนนเสี ย งเห็ น ชอบด ว ยใน
การเปลี่ยนแปลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หมวด ๙
การใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๙๔ เพื่ อ ส ง เสริ ม ความรู แ ละความเข าใจในทางการเมื อ งแก ส มาชิ ก และประชาชน
โดยทั่วไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พรรคอาจกําหนดใหมีการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) จัดเตรียมบุคลากรที่ มีความรู ความสามารถและมีค วามเชี่ย วชาญในแตละสาขาวิช า
เพื่อฝกอบรมสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
(๒) รวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อชักชวนให
สมาชิกและประชาชนเขามามีสวนรวมในทางการเมืองใหมากยิ่งขึ้น
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปของชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ
และหนาที่การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงใหมีความสนใจในทาง
การเมืองมากขึ้น
(๔) สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาวิชาชีพ และกลุมของประชาชน
ทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคโดยสม่ําเสมอ
(๕) เผยแพรความรูทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม หรือดําเนินกิจกรรมในทางการเมือง
(๖) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขารวมชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือบรรยาย
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารทางการเมือง
ขอ ๙๕ พรรคจะสนับสนุน ปลูกฝงและรณรงคเพื่อใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปยึดมั่นใน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และตอตานเผด็จการทุก
รูปแบบ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง

หนา ๓๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

หมวด ๑๐
การเลิกหรือการรวมพรรค
สวนที่ ๑
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๖ พรรคยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ที่ประชุมใหญมีมติเปนเอกฉันท
(๒) มีเหตุตองเลิกตามกฎหมาย
(๓) มีการควบรวมพรรคการเมือง
เมื่อพรรคเลิกตาม (๑) และ (๒) หรือหากมีการยุบพรรค ใหทรัพยสินตกเปนของมูลนิธิหรือ
องคกรสาธารณกุศล ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
ขอ ๙๗ การยุบเลิกสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
สวนที่ ๒
การควบรวมพรรค
ขอ ๙๘ การควบรวมพรรค ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๙๙ การควบรวมพรรคจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญและมติใหรวมพรรค
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่เขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
๓. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองแทนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ดังนี้
๓.๑ คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ตามมาตรา ๘ วรรคสอง ที่พนจากตําแหนง
จํานวน ๑๗ คน ดังนี้
(๑) นายบัณจงศักดิ์ วงศรัตนวรรณ
หัวหนาพรรค
(๒) นายบุญสิน เสริญวงศสัตย
รองหัวหนาพรรค
(๓) นายคณิศร สมมะลวน
รองหัวหนาพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

หนา ๓๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน
นายสามชาย ศรีสันต
นายกฤษฎา แรงสูงเนิน
นายธีระวุฒิ สัมมาทรัพย
นางอัมพร กอนทอง
นายเจษฎา แรงสูงเนิน

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
โฆษกพรรค

(๑๐) นางกนิษฐา สัตยะยุกต

กรรมการบริหารพรรค

(๑๑) นายปราโมทย คงประเสริฐ

กรรมการบริหารพรรค

(๑๒) นายพิเชฐ เพงพิศ

กรรมการบริหารพรรค

(๑๓) นายพิสิฐ กอเกียรติธํารงค

กรรมการบริหารพรรค

(๑๔) นายสิครินทร จันทรศร

กรรมการบริหารพรรค

(๑๕) นายกฤษดา ทองกลั่น

กรรมการบริหารพรรค

(๑๖) นางสาวจันจิรา จําปาทอง

กรรมการบริหารพรรค

(๑๗) นายพาโชค รักปราการ

กรรมการบริหารพรรค

๓.๒ คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม จํานวน ๑๓ คน ดังนี้
(๑) นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช

หัวหนาพรรค

(๒) นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ

รองหัวหนาพรรค

(๓) นายปลอดประสพ สุรัสวดี

รองหัวหนาพรรค

(๔) นางสาวสุณีย เหลืองวิจิตร

เลขาธิการพรรค

(๕) นายคณวัฒน วศินสังวร

รองเลขาธิการพรรค

(๖) นางอรุณลักษณ กิจเลิศไพโรจน

เหรัญญิกพรรค

(๗) นายศักดา นพสิทธิ์

โฆษกพรรค

(๘) นายกมล บันไดเพชร

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

(๙) นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ

กรรมการบริหารพรรค

หนา ๓๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๕ ง

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๑๐) นายวิมล จันทรจิราวุฒิกุล

กรรมการบริหารพรรค

(๑๑) นายไมตรี อรรถปรียางกูร

กรรมการบริหารพรรค

(๑๒) นายเอกธนัช อินทรรอด

กรรมการบริหารพรรค

(๑๓) นายสงา ธนสงวนวงศ
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบียนพรรคการเมื องโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยดังกลาวขางตน
แลว ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

