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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรครักชาติ
ด ว ยนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได รั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งชื่ อ พรรครั ก ชาติ
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒๙/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรครักชาติ ดังนี้
นโยบายของพรรครักชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
คําประกาศเจตนารมณ
พรรครักชาติ จัดตั้งขึ้น ดวยสํานึกที่เปยมลนไปดวยความหวงใยประเทศชาติบานเมืองและ
ราษฎรทั้งปวง พรรครักชาติ มุงมั่น และตองการอาสาเขามารับหนาที่ในการบริหารประเทศชาติ ใหมี
ความเจริญกาวหนาตอไปอยางมั่นคงและยั่งยืน ดวยเล็งเห็นวา ประชาชนคนไทยไมควรตองเสียเวลา
แมอีกเพียงนอยนิด ที่จะตองตกอยูในสภาพการบริหารบานเมืองที่เสียหาย ซ้ําแลวซ้ําเลา ประเทศชาติ
และประชาชนตองเผชิญกับการมีบุคคลที่มุงแตจะกอบโกยผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออมใหแก
ตนเองและพวกพอง ประชาชนตองวนเวียนอยูในปญหาเดิม ๆ ที่หมักหมม สะสมมานาน แมจะผาน
มาหลายยุค หลายรัฐบาล ก็ยังไมสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางแทจริง
จนทําใหปญหาตาง ๆ กลายเปนตนเหตุของการสรางปญหาใหมใหเพิ่มขึ้นอีกมากมาย และนับวัน
ก็เรื้อรัง จนยากแกการที่จะแกไข เพราะปญหาขั้นมูลฐาน มิไดรับการแกไขใหหมดไปอยางจริงจังและ
ทันเหตุการณ
ทั้งนี้เปนที่ประจักษแกคนทั่วไปแลววา ประเทศไทย เปนประเทศที่มีศักยภาพสูงยิ่งในทุก ๆ ดาน
กลาวคือ
๑. ประเทศไทยมีพระมหากษัตริยที่ทรงเปนศูนยรวมจิตใจของคนทั้งชาติ ยากที่จะหาชาติใด
ในโลกเสมอเหมือน
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๒. ประเทศไทยตั้งอยูในภูมิประเทศที่เอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิตของมนุษย ทั้งดานลม ฟา
อากาศ และมีทรัพยากรตาง ๆ อุดมสมบูรณ ดังเชนวลีที่คนไทยทุกคนรับรูจนเปน ความเคยชิน วา
“ในน้ํามีปลา ในนามีขาว”
๓. ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เจริญรุงเรือง ออนโยนงดงาม สะทอนใหเห็นจารีตประเพณี
ที่สงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรม มีความเอื้อเฟอ มีน้ําใจใหกันและกันมาแตยุคโบราณกาล
๔. คนไทยมีพื้นฐานของจิตใจ ที่เปนลักษณะคุณสมบัติพิเศษ คือ ความรักสงบ โอบออม
อารี ความมีน้ําใจ ความเกรงใจ มีคุณธรรม ยึดมั่นในบาป บุญ คุณ โทษ ไมมีลักษณะนิสัยที่กาวราว
แกงแยงแขงขันอยูในสายเลือดไทยแตอยางใด
๕. ประชาชนชาวไทยมีสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาทุกศาสนา อยูรวมกัน อยาง
รมเย็น รักใคร ปรองดองเสมอมา
๖. ประเทศไทยเปดรับ และมีการพัฒนาในดานตาง ๆ ทั้งดาน สังคม วัฒนธรรม การศึกษา
เทคโนโลยี ฯลฯ อยางเสรีทัดเทียม นานาอารยะประเทศมาโดยตลอด
๗. คนไทยสวนใหญเปนคนมีความสามารถ มีไหวพริบ จะเห็นไดจากการแขงขันทางปญญา
ในระดับโลก ที่มักจะมีคนไทยติดอันดับเสมอมา
จากองคประกอบของศักยภาพขางตน นาจะมีคําถามวา เหตุใด ประชาชนคนไทยจึงยังคง
ไดรับความเดือดรอน ไมมีความอยูดีกินดีกันเสียที ทั้ง ๆ ที่ประเทศมีศักยภาพอํานวยในทุก ๆ ดาน
และอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรตาง ๆ มากมายพรอมมูล
ปญหาเหลานี้นาจะตอบคําถามที่ชัดเจนวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ประชาชนคนไทย มักจะ
ตองพบกับผูรับผิดชอบบานเมืองที่ไมมีความจริงใจในการบริหารราชการแผนดิน เห็นแกประโยชน
สวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม แมวาจะผานการบริหารการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยแลวก็ตาม
การบริหารประเทศก็ยังไมเกิดผลตามความคาดหวังของประชาชน ประชาชนยังคงตองตกอยูในสภาพ
เดิม ปญหาเดิมมิรูจบสิ้น
พรรครักชาติ ตระหนักและมองเห็นภาพรวมของปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด และรูดีวาประเทศ
ไทยและประชาชนคนไทย จะยังคงตองพบกับปญหาที่ซ้ําซากจําเจอยูเหมือนเดิม หากการแกไขปญหา
พื้นฐานมิไดถูกขจัดใหหมดสิ้นไปอยางจริงจัง
นอกจากนี้ การที่จะกาวไปสูการแกไขปญหาขั้นตอไป โดยมีจุดประสงคที่จะสรางใหสังคม
มีความแข็งแรง มั่น คง และยั่งยืน จะยังไมเกิดผลอยางแทจริงได หากการแกปญหาตาง ๆ ยังคง
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เปน การแกปญหาแบบปลายเหตุ หรือการแกปญหาแบบการสรางภาพลวงตาเพื่อหวังคะแนนเสียง
หรือเปน เพียงการแกปญหาแบบย่ําเทาอยูกับที่ รวมทั้งเปน การแกปญหาแบบที่กอใหเกิดปญหาใหม
ตามมาอีก
ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองการรัฐ บาลในมิ ติใ หม ที่มีคุณ สมบัติพรอมที่จ ะนําพาประเทศ
และประชาชน กาวไปสูชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้คือ
๑. รัฐบาลที่มุงมั่นในการวางรากฐานอันแข็งแรงใหแกประเทศ
๒. มีอุดมการณที่จะบริหารบานเมืองอยางจริงใจ ซื่อสัตย สุจริต เที่ยงตรง
๓. เปดกวางพรอมที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน อันเปนการระดมสมองอยางดี
ที่สุด
๔. มีความรูความสามารถ และเขาใจดีถึงการบริหารกิจการบานเมือง รูจักการจัดเรียงปญหา
เปนขั้นเปนตอนอยางเดนชัด
๕. รูถึงตนเหตุหลักของปญหาอยางแทจริง
๖. มีการวิเคราะห และรูวิธีที่จะแกปญหานั้นอยางเปนไปไดจริง
๗. เขาใจถึงการบริหารเวลาใหทัน กับเหตุการณบานเมือง และการแขงขัน ในทุกรูปแบบ
ของโลก
๘. มีวิสัยทัศ นที่ทันสมัย พรอมที่จะกาวทัน การแขงขัน กับโลกเสรี โดยไมทอดทิ้งจุดยืน
ของความเปนไทย และคุณสมบัติอันงดงามแหงชาติ
พรรครักชาติ เกิ ดจากการรวมตัวกั น ของกลุม ประชาชน ที่สํา นึกในพระมหากรุณ าธิคุ ณ
เหนือเกลาเหนือกระหมอมอยางหาที่สุดมิได ที่องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ และองคสมเด็จ
พระบรมราชินีน าถ ฯ ทรงเสีย สละความสุ ขสวนพระองค ทรงเหน็ด เหนื่อ ยตรากตรํา พระวรกาย
เพื่อดูแ ลพสกนิกรชาวไทยทั้งปวงใหรมเย็นเปน สุขเสมอมา จึงเปนการสมควรยิ่งที่ประชาชนซึ่งเปน
ขาแผนดินจะตองสํานึก และชวยกันนําความรูความสามารถที่มี ตั้งใจทํากิจการตาง ๆ เพื่อนอมเกลาถวาย
และสนองเบื้องพระยุคลบาท ดังพระราชปณิธาน และจักตองกระทําทุกวิถีทางเพื่อใหพระองคทาน
ทรงผอนคลายพระราชหฤทัย
พรรครั กชาติ เกิ ด จากการรวมตั ว ของประชาชน ที่ มีอุ ด มการณ แ ละพร อ มจะนํา ความรู
ความสามารถของบุคคลหลากหลายสาขามารวมกัน และปฏิบัติหนาที่อันพึงมีตอประเทศชาติ เพื่อให
เกิดการแกไขปญหาของชาติบานเมืองอยางแทจริง
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พรรครักชาติ เกิดจากประชาชนที่มีสํานึกในความรับผิดชอบตอแผนดินไทย และไมสามารถ
ทนนิ่งดูดายกับปญหาตาง ๆ ซึ่งรุมเรา เผาผลาญประเทศชาติและพลเมืองอยูทุกเมื่อเชื่อวัน
พรรครักชาติ ตระหนักและมั่นใจวา พรอมที่จะเปนรัฐบาลที่มีวิธีคิด วิธีการทํางานในมิติใหม
ในอุดมคติของประชาชนทั้งชาติอยางแทจริง
พรรครักชาติ มีความมั่นใจ และพรอมที่จะสรางความเชื่อมั่นใหแกคนไทยทุกคน วาพรรค
รักชาติ คือ พรรคการเมืองที่มีความพรอมอยางยิ่ง ที่จะนําพาใหทุกกาวยางของประเทศชาติ ไดรับการ
ขจัดปญหาแบบถึงแกน เปนการกาวไปขางหนาแบบมั่นคง แข็งแรงและยั่งยืน เพื่อทําใหคนไทยทุกคน
ยืนหยัดอยูในโลกไดอยางสมบูรณพูนสุข เต็มไปดวยความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย และมีความ
สงางามตลอดไป
นโยบายหลัก
พรรครั ก ชาติ จะยึ ด ถื อ แนวทางการบริ ห ารประเทศในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข และยึดมั่น ในอันที่จะนําพาประเทศไทย และประชาชนชาวไทย
ทั้งปวง ใหมีความอยูดีกินดี เจริญกาวหนาอยางถาวรยั่งยืนตลอดไป โดยมีนโยบายหลักดังนี้
๑. เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. พัฒนาระบบการบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ใหเกิดธรรมาภิบาลอยางแทจริง โดยเนนการสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม ใหเกิดขึ้น
ในสํานึก และการปฏิบั ติ ที่มุงเสริ ม สรางจิตสํ านึกในความรับผิดชอบของผูบริหาร และผูปฏิบั ติ
ทุกระดับชั้น มุงการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น
๓. แกไข พั ฒ นา และปลูกฝ ง ใหค นในชาติ มีความสามัคคีกลมเกลียว มีความเอื้อเฟ อ
หวงใย รักสงบ เพื่อความรมเย็นเปนสุขของประชาชนทุกคนบนพื้นแผนดินไทย
๔. มุงสรางความเจริญทางเศรษฐกิจ ภายใตปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ ใหประชาชน
คนไทยไดอยูดีกินดี มีความพอเหมาะพอดี อยางแข็งแรงในทุก ๆ ดาน คือตระหนักรูใ นศักยภาพ
แหงความพอเหมาะพอดีของประเทศ อัน จะทําใหการวางแผนงานการแกปญ หา การดํารงอยูใ น
ชีวิตประจําวัน การแขง ขัน ทางการคา การสรา งความสั ม พัน ธกับ ตางประเทศ การกาวสู โลกเสรี
เปนไปอยางแข็งแรง มีความมั่นคงและมีภูมิคุมกัน
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๕. มุงการแกปญหาของประเทศชาติทุกดานอยางถึงแกนของปญหา เพื่อใหเกิดประสิทธิผล
ในการแกปญหา และสามารถสรางความเจริญกาวหนาใหแ กประเทศชาติอยางมั่นคง ยั่งยืน ไมเกิด
ปญหาซ้ําเดิมขึ้นมาอีก เนนการแกปญหาและพัฒนาประเทศแบบมั่นคงยั่งยืน
๖. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพของประชาชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพแข็งแรง
มีความรูความสามารถ มีวินัย โดยเนนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวเปนสําคัญ เพื่อสรางคนดี
สูสังคม
๗. เคร ง ครั ด ในการแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด อย า งต อ เนื่ อ ง และให เ ห็ น ผลในทางปฏิ บั ติ
อยางชัดเจน โดยเนนการใหความรู ปองกันปราบปราม และรักษา
นโยบายเรงดวน
๑. การสรางความสามัคคีของประชาชนในชาติ
๒. เรงเสริมสรางและรักษาสุขภาพจิตของประชาชนคนไทยใหมีความสุขมากขึ้น
๓. การเสริมสรางรายไดเรงดวนระยะสั้นใหแกประชาชน
๔. ปญหาภาคใต และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน
๕. การแกไขปญหาวิกฤติศรัทธาตอสถาบันการเมือง รัฐบาล และองคกรอิสระตาง ๆ
๖. การแกไขปญหาวิกฤติสังคม เรื่องเยาวชน ครอบครัว คุณธรรม และอนามัย
๗. การแสดงทิ ศ ทางที่ ชั ด เจนของประเทศ และการเสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ
ตางประเทศทั่วโลก
๘. การระดมความรวมมือจากสื่อมวลชนในการชวยลดความบอบช้ําของประเทศ และชวย
ประคับประคองสงเสริมใหประชาชนไดรับขอมูลที่เกิดประโยชน มีวิสัยทัศ นที่ถูกตองในการกาวสู
ความเจริญในอนาคตอยางยั่งยืน
นโยบายการเมืองและการปกครอง
๑. การดํ า รงและพั ฒ นาระบอบการบริ ห ารราชการในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปฏิรูประบบราชการและกระจายอํานาจใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
๒. ยึดมั่นในคุณธรรม ธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย ความโปรงใสยุติธรรมในการบริหาร
จัดการประเทศทุกขั้นตอน ปราบปรามและปองกันทุจริตคอรัปชั่น
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๓. เสริมสรางสถาบันการเมืองใหเปนที่เชื่อถือ ศรัทธา เปนตัวอยางที่ดีของประชาชนทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ
๔. สงเสริมและใหความรูทางการเมือง สนับสนุนการแสดงความคิดเห็น และการมีสวนรวม
ในการปกครองของประชาชนทั้งประเทศ ใหเปนรูปธรรมและเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง
๕. ปฏิ รู ประบบราชการให ข า ราชการทุ กระดั บมี จิ ตสํ า นึ ก ในเกี ยรติ ภู มิข องข า ราชการ
ในแผนดินแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความภูมิใจ และยึดมั่น
ในคุณธรรม ความซื่อตรง ความมีน้ําใจ ความเสียสละ หวงใยประเทศชาติ และประชาชนอยางแทจริง
๖. เสริมสรางความมั่นคงและปลอดภัยในการดํารงชีวิตของประชาชน เนนการสรางความ
สมานฉันทจากทุกภาคสวน ใหรวมกัน เปนหนึ่งเดียว โดยการเสริม สรางความเขาใจ ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติที่ผิดใหถูกตอง เพื่อกาวไปสูหนทางแหงความมั่นคงในชีวิต และของประเทศชาติรวมกัน
๗. สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย
๘. พัฒนาปรับปรุงระบบขาวสารใหทันสมัยรวดเร็วแมนยํา เพื่อประโยชนของทุกภาคสวน
อยางแทจริง
นโยบายเศรษฐกิจและการพาณิชย
๑. มุงพัฒนาเสริมสรางระบบเศรษฐกิจทั้งมวลของประเทศ ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สรางความมั่นคง และเสถียรภาพทางการเงินและการคลัง
๓. สรางมาตรการสงเสริมการลงทุนในประเทศ และการลงทุนจากตางประเทศใหมากขึ้น
๔. สนับสนุนใหมีการแขงขันทางการตลาดอยางเสรี และปองกันการผูกขาดทางการตลาด
๕. กระตุนใหเกิดบรรยากาศที่ดีของการลงทุน จากทั้งผูประกอบการคนไทยและการลงทุน
จากตางประเทศ
๖. สนั บ สนุ น ผู ป ระกอบการขนาดกลาง และขนาดย อ มแบบครบวงจร เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันทางการตลาดกับตลาดระดับโลกไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง
ดูแลดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาใหกับธุรกิจไทย
๗. เรงการพัฒนาแรงงานแบบครบวงจร ทั้งดานวิสัยทัศ น วินัย และทักษะในการทํางาน
การคุมครองแรงงาน และระบบแรงงานสัมพันธ
๘. การบริโภคพื้ น ฐานสําหรั บประชาชนทุกคนจะได รับการดูแ ลใหมีคุณภาพ และราคา
ที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตอยางแทจริง
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๙. จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน เพื่อประโยชน
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
นโยบายการเกษตร
๑. เสริม สรางความเขม แข็งใหสถาบันเกษตรกร สงเสริม การสรางมูลคาเพิ่ม ใหแกสิน คา
เกษตรกรรมครบวงจร
๒. สงเสริมและพัฒนามาตรฐานสิน คาทางการเกษตรรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกั บ
เพื่อใหการเกษตรใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
๓. สร า งศู น ย ข อ มู ล ระดั บ ชาติ ด า นการเกษตรเพื่ อ เป น ศู น ย ก ลางราคาพื ช ผลทางเกษตร
ในภาคพื้นอินโดจีน
๔. แกไขปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ และสงเสริมการพัฒนาการวิจัยการ
ใชทรัพยากรของชาติใหมีประสิทธิภาพและไดรับประโยชนสูงสุด
๕. สงเสริมการคนควาและพัฒนาพืชผลการเกษตรใหเหมาะสมและเปนไปตามความตองการ
ของตลาดทั้งในระยะสั้นและแบบยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาและใหความรูใหเกษตรกรสามารถปรับตัวใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลง
๖. ปรับปรุงระบบชลประทาน แหลงน้ําตาง ๆ ใหทั่วทุกภาคโดยนําโครงการในพระราชดําริ
มาประยุกตใช เพื่อประโยชนดานการเกษตร การสาธารณูปโภคและปองกันน้ําทวม
๗. สงเสริมใหความรูและสนับสนุน กับเกษตรกรในการบริหารจัดการ การเกษตรทฤษฎีใหม
ตามแนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
นโยบายดานสังคม
๑. สนับสนุนโครงการตามพระราชดําริทุกโครงการ
๒. สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนทุกคน ไดรับปจจัยสี่ในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
๓. ดูแลคนชรา ผูยากไร คนพิการทุกระดับใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดวยตนเอง
อยางมีความสุข
๔. ส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรและองค ค วามรู ด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
การคนควาวิจัย ในการศึกษาทุก ๆ ดานอยางมีประสิทธิผล
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๕. สงเสริมการสรางความสัมพันธ ความเขาใจอันดีระหวางประชาชนทุกศาสนาในประเทศ
ใหเกิดการอยูรวมกันอยางรมเย็นเปนสุขโดยแทจริง
๖. ใหความสําคัญในการสรางและสงเสริม ใหประชากรทุกกลุมทุกวัยของประเทศ ดําเนิน
ชีวิตภายใตคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดี ที่ถือเปนเอกลักษณของชาติไทย
๗. สงเสริ ม และรณรงคใ หประชาชนชว ยกัน รัก ษาสภาพแวดล อมที่ ใ กลตัว และไกลตั ว
โดยการใหความรู ความเขาใจอยางแทจริง
๘. ปฏิรูปการบริหารและการจัดการสิ่งแวดลอม และทรัพยากรของประเทศอยางเปนระบบ
สมบูรณ เพื่อเปนรากฐานของการเสริมสรางและอนุรักษอยางยั่งยืน
นโยบายดานการศึกษา
พัฒนาอนาคตชาติ ดวยการพัฒนาพื้นฐานการศึกษาในทุกชนชั้นและทุกวัย
๑. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแตละดานใหมีความทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก และพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาในสายการประกอบอาชีพในแตละดาน
๒. สงเสริมใหเกิดการเรียนรูในทุกวัย เพื่อพัฒนาใหคนไทยมีการพัฒนาความรู ความสามารถ
อยูตลอดเวลา
๓. สรางโอกาสการเรียนรู ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยม โดยเพิ่มจํานวนและคุณภาพ
ของโรงเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม เพื่อใหเยาวชนไดมีโอกาสที่จะไดรับการศึกษาครบทุกคน
ในหลักสูตรมาตรฐานโดยไมเสียคาใชจาย
๔. พัฒนาหลักสูตรดานตาง ๆ ในสายอาชีพ ใหไดรับการศึกษา และพัฒนาอยางตอเนื่อง
ให ป ระชาชนได รั บ การเตรี ย มความพร อ มและพั ฒ นาศั ก ยภาพ เพื่ อ ทํ า งานในสายอาชี พ ต า ง ๆ
นอกเหนือจากการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
๕. สง เสริม และสนั บ สนุ น อุ ปกรณ การเรีย นการสอน ใหมี ค วามพร อมในการยกระดั บ
และพัฒนาการศึกษาใหมีศักยภาพ สอดคลองกับการพัฒนาของโลก
๖. สงเสริมใหมีหลักสูตรการพัฒนาการตาง ๆ การเตรียมพรอมของเยาวชนทั้งดานรางกาย
และจิตใจ ที่จะไดรับความรูตั้งแตแรกเกิด ไดรับสวัสดิการจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนา
โครงสรางของการศึกษาทั้งดานคุณภาพและมาตรฐานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ปลูกฝงความรู จิตสํานึก วินัย ศีลธรรม และจริยธรรม

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

๗. สรางและพัฒนาผูประกอบวิช าชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถดํารงชีวิต
ไดเหมาะสมงดงาม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชนทุก ๆ ดานอยางแทจริง
นโยบายดานสุขภาพ
สุขภาพดีทั่วหนา ประชาแข็งแรง
๑. กําหนดใหนโยบายดานสุขภาพของประชาชนเปนวาระแหงชาติ เนนการปองกันสุขภาพ
กอนการรักษา สรางความมั่นคงดานหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการแกประชาชนทั้งประเทศ
๒. เพิ่มศักยภาพในการบริการผูปวยครบวงจร ตั้งแตเพิ่มจํานวนบุคลากรในระบบสาธารณสุข
เพิ่มสถานที่บริการใหทั่วถึง ตั้งแตระดับโรงพยาบาลไปจนถึงสาธารณสุขชุมชน เพิ่มความครอบคลุม
ในการบริการ
๓. สงเสริ ม ใหป ระชาชนทุก วัย ได รับ การเสริ ม สร างความแข็ งแรงของร างกาย ด วยการ
ออกกําลังกายทุกคนในชวงเวลาตาง ๆ เพื่อปองกันการเจ็บปวย โดยใหมีสุขภาพที่แข็งแรง
๔. ใหความรูแ ละสงเสริม ใหประชาชนรับประทานอาหารครบถวน โดยมุงเนน เศรษฐกิจ
พอเพียง
๕. สงเสริมการพัฒนาความพรอมทางการแพทย ใหไทยเปนศูนยกลางทางการแพทย
๖. เนนใหมีการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย อุปกรณทางการแพทยรวมถึงยารักษา
โรคในประเทศ เพื่อลดคาใชจายในการนําเขาเทคโนโลยี และสามารถเปนศูนยกลางการผลิตเพื่อการ
สงออก
นโยบายดานคุณภาพของชีวิต
๑. เสริมสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว ซึ่งเปนรากฐานของสังคม
โดยประชาสัม พัน ธและสรางกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับครอบครัว ใหการสนับสนุน สื่อและรายการ
ที่เกี่ยวกับกิจกรรมครอบครัวมากขึ้น
๒. เสริ ม สร างการบริก ารทางสั ง คมและการบริก ารสถานะตา ง ๆ ให กับ สั งคม รวมถึ ง
สาธารณูปโภคตาง ๆ เพื่อรองรับสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะไดรับของประชาชน
๓. ขยายโอกาสสรางรายไดของประชาชน และสนับสนุน การลดคาใชจาย การเก็บออม
ของประชาชน โดยใหสอดคลองกับแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
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๔. เสริ ม สร า งการดํ า รงชี พ อยู ร ว มกั น ในชุ ม ชนให เ กิ ด ความร ว มมื อ กั น ในด า นต า ง ๆ
สรางสภาพแวดลอมทางสังคมที่ดี เพื่อกอใหเกิดความรักและความสามัคคีกันในระดับชุมชน
นโยบายดานการทองเที่ยว
๑. นําอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไปสูการสรางงาน สรางอาชีพ และกระจายรายไดไปสู
ชนบท
๒. เสริมสรางจิตสํานึกใหคนไทยเปนเจาบานที่ดี เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย
๓. สงเสริมการมีสวนรวมในการทองเที่ยวทุกภาคสวน ทั้งทองถิ่น ภาคเอกชน และภาครัฐ
๔. ยกระดั บ มาตรฐานการบริ ก ารทางการท อ งเที่ ย ว เพื่ อ สร า งความประทั บ ใจให กั บ
นักทองเที่ยว และสรางมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยวใหกับประเทศ
๕. เสริมสรางความมั่นใจ และความปลอดภัยในการเดินทางทองเที่ยวในประเทศ
๖. สงเสริม และพัฒนาให ประเทศไทยเป น แหลงท องเที่ยวที่ดี ที่สุด ในโลก และมีคุ ณค า
ทางการทองเที่ยว
๗. สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการประชุมและแสดงสินคาที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
๘. ส ง เสริ ม ให ก ารท อ งเที่ ย วเป น สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คม เพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี
ในครอบครัว และการทํางานรวมกันใหมีความสุข
นโยบายดานกฎหมาย
๑. ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพในการคุมครองสิทธิและเปนหลักประกัน
ของประชาชนไดอยางแทจริง ใหประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยงาย มีความสะดวก ทันสมัย และ
เทาเทียมกัน
๒. ปกปองและเสริมสรางใหองคกรอิสระตาง ๆ ดํารงอยูไดอยางมั่นคง แข็งแรง ปราศจาก
อิทธิพลใด ๆ ทั้งทางตรงและทางออมโดยเด็ดขาด
๓. ปรับปรุง แกไขขอกฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ ใหสะดวกรวดเร็วทันตอการ
พัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศทุก ๆ ดาน
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นโยบายดานการขนสงคมนาคม
พรรครั ก ชาติ จะพั ฒ นาส ง เสริ ม ระบบการขนส ง ภายในประเทศและการออกสู ต ลาด
ตางประเทศ ใหมีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยคํานึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนหลักซึ่งมุงเนนในเรื่อง
๑. การขนสงที่นํา พาความเจริ ญการพัฒนาสูช นบทอยางทั่ว ถึง รวมทั้งการพัฒนาชุม ชน
และการทองเที่ยว
๒. การขนสงที่นําผลผลิตทางกสิกรรมและอุตสาหกรรมออกสูตลาด และถึงมือลูกคาอยาง
รวดเร็วและประหยัด
๓. การจัดระบบขนสง มวลชนใหส ามารถรองรับการเติบ โตในหั วเมื องหลัก ทั่ว ประเทศ
เพื่อชวยแกปญหาดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน
๔. การจัดระบบการขนสงทางบก ทางเรือ และทางอากาศอยางตอเนื่อง และใหความสําคัญ
กับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม
๕. การขนสงเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศขางเคียง
๖. การวิธีการขนสง ที่เปนทางเลือกของการเดินทางและขนสงสินคา ทั้งทางราง และทาง
เรือในทะเล แมน้ํา ลําคลอง เพื่อชวยลดตนทุนการขนสงโดยรวม
๗. พัฒนาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยใหระบบการขนสงมีความปลอดภัย
ถูกตอง รวดเร็ว และชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย
นโยบายดานการตางประเทศ
๑. สรางความเขาใจอัน ดี ความสัม พัน ธ และความรวมมือระหวางประเทศภายใตกรอบ
แหงสหประชาชาติและองคกรระหวางประเทศ
๒. ดําเนิน นโยบายทางการทูตใหเกิดการประสานประโยชนรวมกัน อยางเทาเทียม ทั้งดาน
การเมือง เศรษฐกิจการพาณิชย วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
๓. สนับสนุนและสงเสริมใหเอกชนมีบทบาทในเวทีการคาโลกไดอยางแข็งแรง
๔. สงเสริมมาตรการและอํานวยความสะดวกเพื่ อ ใหเ กิดการรวมลงทุน ระหว างประเทศ
อยางกาวหนา และยุติธรรมตอทุกฝาย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง
๕. พัฒนาสนับสนุนสงเสริมและปรับปรุง หนวยงานทุกหนวยในตางประเทศทั้งภาครัฐและ
เอกชน ใหมีทักษะและศักยภาพอยางดียิ่งในการแขงขันทางการคาในเวทีโลกไดอยางสมบูรณแข็งแรง
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๖. ส ง เสริ ม ให ก ารร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย ค น คว า และพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย กั บ
ตางประเทศอยางครบวงจรทุกดาน
นโยบายดานการพลังงาน
ประเทศไทยตองนํา เขาพลังงานน้ํามัน จากต างประเทศ สูญเสี ยงบประมาณในการจัดซื้ อ
พลังงานในปหนึ่งกวากึ่งหนึ่งของงบประมาณที่ใ ชใ นการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การบริหารจัดการ
การใชพลังงานของชาติอยางมีประสิทธิภาพจึงนับเปนเรื่องสําคัญยิ่ง พรรคมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้คือ
๑. สงเสริม สนับสนุนการประหยัด เพิ่มประสิทธิภาพ ในการใชพลังงานในทุกภาคสวน
อาทิ กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑที่ตองใชพลังงานทุกชนิด
๒. กําหนดใหมีการจัดตั้งหนวยงานที่มุงเนนการใหความรู ความเขาใจ ในวิธีการประหยัด
พลังงาน ปลูกจิตสํานึกในเรื่องการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานอยางรูคุณคา ใหแกประชาชน
ทุกระดับ
๓. พัฒนาระบบจัดการฐานขอมูล เทคโนโลยี กระบวนการเพื่อติดตามสถานะภาพการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
๔. สงเสริมสนับสนุนภาคธุรกิจบริการเอกชนเขามามีสวนรวมในการใหบริการจัดการการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนการประหยัดพลังงาน ใหกับภาคเอกชนดวยกันเอง
๕. สงเสริมการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน และสงเสริมใหทุนในการทําวิจัยพัฒนาพลังงาน
ทดแทน ทั้งในประเทศและตางประเทศ และ/หรือ ความรวมมือการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน
กับตางประเทศ
๖. สงเสริม สนับสนุนการจัดตั้งโรงงานไฟฟาพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
กระจายในพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม
๗. กําหนดมาตรการในการจัดหาและผลิตพลังงานที่มีความหลากหลายของเชื้อเพลิงและ
แหลงพลังงาน
๘. กําหนดใหมีแ ผนบูรณาการในการจัดหาพลัง งานในระยะยาว เพื่อ ใหมีความพอเพีย ง
สนองตอบความเจริ ญ ก า วหน า และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของชาติ ต ลอดจนสรรหาแหล ง พลั ง งาน
ที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา
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ขอบังคับพรรครักชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ บั ง คั บ พรรครั ก ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ ป ระชุ ม คณะผู จั ด ตั้ ง พรรครั ก ชาติ เ มื่ อ วั น ที่
๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทางและ
หลั ก เกณฑ ใ นการบริ ห ารพรรคและการดํ า เนิ น กิ จ การทางการเมื อ งของพรรคให ส อดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกําหนดขอบังคับพรรค
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรครักชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใ ชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่น ายทะเทียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใ ชขอบังคับนี้เรียกวา พรรครักชาติ เขียนเปน ภาษาอังกฤษว า
RAKCHART PARTY ใชชื่ออักษรยอวา “รช.” หรือ “RCA.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
พรรครักชาติ ใชเครื่องหมายเปนภาพหัวใจ ประกอบไปดวย สีแดง ขาว น้ําเงิน ดังภาพ

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
สี แ ดง ขาว น้ํ า เงิ น หมายถึ ง ความรั ก ชาติ แ ละการอยู ร วมกั น ของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษั ตริย ที่จะหลอหลอมใจคนไทยทุ ก ๆ ดวงใหเ ปน หนึ่งเดี ยว เพื่อ การอยูรว มกัน อยางมี
ความสุขตลอดกาล อันแสดง ใหประชาชนไทยทุกหมูเหลาไดตระหนักถึงความรัก สามัคคี รวมมือ
รวมใจกันสรางชาติใหมีความกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๙/๑๐๘ หมูที่ ๖ แขวงออเงิน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๒๒๐
ขอ ๖ สาขาพรรครักชาติที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกดังนี้เชน พรรครักชาติ
สาขา ......... (ชื่อจังหวัด/เขตเลือกตั้ง)
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิก ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหาร
พรรค มีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๘ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึน เมา
อยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ของชาติ
(๘) มีความเขาใจในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจกรรมของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๙ การสมัครเปน สมาชิกพรรครักชาติใหผูสมัครกรอกใบตามแบบพิม พของพรรค
ตอเลขาธิ การพรรค หรือต อประธานสาขาพรรคแลวใหเลขาธิก ารพรรคหรือประธานสาขาพรรค
พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใ หรับเปน
สมาชิกได สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๐ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกสามัญตองทําเปน หนังสือมีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาหาคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

คําคัดค านให ยื่น ตอ เลขาธิ การพรรคหรือประธานสาขาพรรคแลวแตก รณีแ ละใหส งวนคํ า
คัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อรับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๑ ถาคณะกรรมการบริ หารพรรคมีม ติ ไมรั บผูใ ดเปน สมาชิก โดยจะมี คําคั ดคา น
หรือไมก็ตามใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๘
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๗๐ วรรคสอง
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๓ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๒ (๕) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตาม
มาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นไดภายใน
สามสิบวันนับตั้งแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๔ การลาออกจากสมาชิ ก ภาพของพรรคให ถื อ สมบู ร ณ เ มื่ อ ได ยื่ น ใบลาออก
ตอสํานักงานใหญของพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขา
พรรค กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปน ผูที่ มีค วามรู มีอุด มการณอ ยา งแรงกลา และยึ ดมั่ น ในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขอแยงหรือขอบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๖ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๗ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมื อ งและเข า สู ก ารบริ ห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่ อ บรรลุ เ ป า หมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการส งเสริม สถานภาพของสมาชิกใหมี สมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุม ครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพ ใหกับมวล
สมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแก มวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็ม รูป แบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๘ เพื่อเปน การสง เสริม ความรูความเข าใจทางการเมื อ งแก สมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไปอันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
วิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
กระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขา
ยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุม ชนทองถิ่น เพื่อ ให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริม ใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๙ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรครักชาติใ หเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิก พรรคทุ กระดั บต อ งยึด มั่ น ในอุ ดมการณ ข องพรรคและไม ฝา ฝ น ต อ ระเบี ย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดย
ขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวจิ ารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐ หรือผิดศีลธรรมอันเปน ที่ครหาของบุคคล
และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๐ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม และจรรโลงระบบพรรคการเมื อ งและทํ า ให ก ารเมื อ ง
มีคุณธรรมสมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
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(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรัก
ชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๑ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญ จํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคนและไมเกินยี่สิบคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวาหาคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒
(๓) ใหหั วหน าพรรคที่ได รับ เลือ กตั้ งใหมเ สนอชื่อบุ คคลที่เ ห็น สมควรใหเป น กรรมการ
บริห ารพรรคในตํ าแหนง ตาง ๆ ต อที่ป ระชุ ม ใหญโ ดยคํ านึง ถึงความอาวุโสทางการเมื อง ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตน เปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหมีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
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(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอ
ชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๓ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรคใหออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหาร
พรรคทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสม เขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ให รองหัว หน า พรรคลํ าดั บ ตน ทํา หนา ที่ แ ทน และให มีอํ า นาจเรี ยกประชุม ใหญ เพื่ อ เลื อกตั้ งคณะ
กรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุ
ตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
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หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบ
วาระและนอกเหนือ จากที่กํา หนดในขา งตน ใหหั วหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุ มใหญเพื่ อ
ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ มีเหตุใ ห คณะกรรมการบริ หารพรรคพ น จากตํา แหน งทั้ง คณะใหค ณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๕ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุม
ใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจั ดสรรเงิ น เพื่อ เปน คาใชจา ยเกี่ ยวกับ การเลือ กตั้ง สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร
ในส ว นของพรรคและผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค โดยไม เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนโดยจัดสรรเปน
จํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการ การเลือกตั้ง
(ข) คา ใช จ ายเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุ ม ไม ใ ห ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้ง
แตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค คณะ
ผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
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(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๖ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุม รวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปน ในการดําเนิน การทางการเมื อง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็น ชอบของกรรมการบริหารพรรคไม นอยกวา กึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค/ระเบียบของพรรค
(๒) รองหั ว หน า พรรค มี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรคหรื อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เป น เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการ บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่
ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔ ง
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หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๗ ในการเลือ กตั้ งสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรทั่ วไปในแต ละครั้ง ให คณะกรรมการ
บริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง ทั่วไปจํ านวนไมนอยกวาสี่ค นเพื่อทํ าหนา ที่
คัดเลือกสมาชิกพรรคที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๒๘ ในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรค เพื่อสงเขาสมัครรับ เลือกตั้งเปน สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรค มีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลง
สมัครรับ เลือกตั้ งในแบบสัดสวนหรือ แบบแบงเขตเลือกตั้ งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํา นวยการ
เลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีความรูความสามารถเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๒๙ การตัดสิน คัดเลือกบุ คคลลงสมัครรับเลื อกตั้งใหเปน อํานาจของคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไป เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น โดยใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติถือเปนที่สุด
ขอ ๓๐ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๑ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ประจํ า เขตหรื อ ท อ งที่ แ ละสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง ในท อ งถิ่ น เป น
ผูพิ จารณาแล วแจง ให ค ณะกรรมการบริ หารพรรคได รั บทราบและพิ จารณาตอ ไป ในกรณี ที่ไ ม มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณา ใหความเห็นชอบ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔ ง

หนา ๒๗
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หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๓๒ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งใดใหขึ้นอยูกับ
การพิ จารณาของคณะกรรมการบริ หารพรรค ตามความประสงคของสมาชิกสามัญซึ่ง มีภูมิลํ าเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวายี่สิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๓ การจัดตั้งสาขาพรรคใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่ม จัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตาม
หลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตการเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวายี่สิบคนขึ้น ไป โดยจัดทํา
ทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอ
จัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุม สมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
แลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ดังกลาว ตองมีสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตการเลือกตั้ง
นั้น ๆ เขาประชุมไมนอยกวายี่สิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๕ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก สามั ญ ซึ่ ง มี
ภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุม
ใหญสาขาพรรค เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔ ง
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๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระ
แลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๕
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปน ลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาหาคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๕ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ส้นิ ปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตสาขาพรรค
นั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรค ภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔ ง
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๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

(๒) ตําแหนงคณะกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผู ทําหนา ที่แ ทนในกรณีที่ ประธานสาขาพรรคไม อาจปฏิ บัติ หนา ที่ไ ด
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๔๐ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๙
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๔๑ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกคนหนึ่งเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขาพรรคนั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญ
ไดใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๔๒ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๓ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่ง ครั้ ง สวนการประชุม ใหญวิส ามัญ อาจมีไ ดเ มื่อคณะกรรมการบริ หารพรรคเรีย กประชุ ม

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

หรือเมื่อกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
เทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหหัวหนาพรรคเรียกประชุม
ภายในสี่สิบหาวันที่ไดรับหนังสือเรียกประชุม
หัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
ขอ ๔๔ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๕ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๔๑ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๕ มาประชุม ไมนอยกวาหาสิบคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถอื เสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๗ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่ม า
ประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปน
เลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๔๙ คําบอกกลาวเรียกประชุม ใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๐ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และให
หัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความ
จํ า เป น หรื อ ตามคํ า ขอจากกรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดรวมกัน ขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็น ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๑ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึ งจะเปน องคประชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหั ว หน า พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให เ ลขาธิ ก ารพรรค
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แตถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุม หรือ ไมอ าจปฏิ บัติ ห นา ที่ ได ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๒ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
กรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูใ น
ขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

หนังสือรอ งขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใ หเ รียกประชุ ม วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่ อ มีผู เ ขา ชื่ อ รอ งขอใหเ รี ย กประชุ ม วิส ามั ญตามวรรคแรกให คณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุม ใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๔ ญั ต ติ ข องผู ข อให เ รี ย กประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ต อ งเสนอต อ ประธานสาขาพรรค
พรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๕ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๖ ในการประชุม ใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๕๕ มาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบคนจึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม ารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๗ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเปน
ประธานที่ประชุมและใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๘ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองหรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๕๙ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให ป ระธานสาขาพรรค
แจ ง กํ า หนดการประชุ ม ให ส มาชิ ก พรรคทราบล ว งหน า ไม น อยกว า เจ็ด วั น โดยให ร ะบุ วัน เวลา
และสถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๐ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสี่เดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกาํ หนด วัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารอง
ขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๑ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ตอ งมี กรรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยให
ประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได
ก็ใ หรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แ ทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปน เลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใ หรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๖๒ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๓ ใหค ณะกรรมการบริ หารพรรคมี หนา ที่รับ ผิดชอบเกี่ย วกับ การบริ หารการเงิ น
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตาม
ความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรค จัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรค เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๖๔ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
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(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน บัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแ ลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับ แตวัน สิ้น เดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๕ พรรคและสาขาพรรคตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทินที่ไดจดแจงการ
จัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได และ
คาใชจายของพรรค กรณีที่มีสาขาพรรค งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาพรรคดวย
งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรค
งบรายได แ ละค า ใช จ า ยอย า งน อ ยต อ งแสดงที่ ม าของรายได ซึ่ ง ได รั บ จากเงิ น บริ จ าค
เงินสนับสนุนจากรัฐ และรายไดอื่นที่มี กับทางใชไปของคาใชจายดําเนินการของพรรค โดยเฉพาะ
คาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไว โดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๖๖ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรคอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปดประกาศไว
ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคและสาขาพรรคไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุม ใหญของพรรคอนุมัติแ ลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคตองรับรอง
ความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรค และใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชี
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๗ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวน การกระทําอัน ควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๘ เมื่ อได รั บหนั งสื อตามข อ ๖๗ แล วให หั วหน าพรรคมอบอํ านาจให กรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล
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หัว หนา พรรค มี อํ านาจสั่ ง ยกข อ กล า วหานั้ น เสี ยได แต หากสอบสวนแลว เห็น ว ามี มู ล ใหเ สนอ
ขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ ก สามั ญ ไม เ กิ น กว า ห า คนเป น กรรมการพิ จ ารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๙ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๗๐ เมื่ อ การพิ จ ารณาสิ้ น สุ ด ลงหั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง การอย า งใดอย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออก
จากทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๗๑ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๗๐
วรรคสอง ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๓
หมวด ๑๓
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๗๒ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและนโยบายของพรรค จะทําไดก็แตดวยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญของพรรค
ขอ ๗๓ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
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(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
ยี่สิบคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๗๔ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๔
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๕ พรรครักชาติ มีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารง
อยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๗๖ การยุบเลิกพรรค และสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๗ ในกรณีที่พรรครักชาติ ตองยุบเลิก ใหทรัพยสิน ของพรรคที่เหลือภายหลังจาก
การชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครักชาติ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครักชาติ จํานวน ๗ คน คือ
๑. นายสุวิช ชมพูนุทจินดา

หัวหนาพรรค

๒. นายครรชิต สิงหสุวรรณ

รองหัวหนาพรรค

๓. นายญาณกร วรากุลรักษ

เลขาธิการพรรค

๔. นางกนกพิชญ วิชญวรนันท

รองเลขาธิการพรรค

๕. นายวรวุฒิ ทศพิทักษกุล

เหรัญญิกพรรค

๖. นายสุกิตติ เอื้อมหเจริญ

โฆษกพรรค

๗. นายสราวุฒิ มหานนท

กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

