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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรครักษชาติไทย
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรครักษชาติไทย
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓๐/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรครักษชาติไทย ดังนี้
นโยบายพรรครักษชาติไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐
พรรคจะยึดมั่นในอุดมการณของการบริหาร ที่อยูภายใตกฎหมายของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยยึดผลประโยชนของชาติและประชาชนเปนหลัก
มีความมุงมั่น บริหารประเทศชาติใ หเจริญรุงเรืองอยางยั่งยืน โดยกําหนดนโยบายในการบริหารไว
ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายดานความมั่นคงและการปองกันประเทศ
๓. นโยบายดานพลังงาน
๔. นโยบายดานเศรษฐกิจและสังคม
๕. นโยบายดานการศึกษา
๖. นโยบายดานการตางประเทศ
๗. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๘. นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
๙. นโยบายดานการสื่อสาร
๑๐. นโยบายดานการขนสงและคมนาคม
๑๑. นโยบายดานการเกษตรและปศุสัตว
๑๒. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
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นโยบายดานการสาธารณสุข
นโยบายดานการตอตานยาเสพติด
นโยบายดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
นโยบายดานการสงเสริมแรงงาน และสวัสดิการสังคม
นโยบายดานการกีฬา
นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสในสังคม และผูพิการ
นโยบายเสริมสรางอุดมการณความรักชาติ ศาสน กษัตริย

๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
ประเทศไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองเข า สู ร ะบอบประชาธิ ป ไตยตั้ ง แต วั น ที่
๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ถึงบัดนี้นับเปนเวลากวา ๗๕ ป การพัฒนาชาติบานเมือง ภายใตการเมือง
การปกครอง ในระบอบประชาธิ ป ไตยต อ งการ ผู นํ า ชาติ บ า นเมื อ งที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ใหความสําคัญในการบริหารตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
โดยมีผลประโยชนของชาติเปนที่ตั้งประเทศชาติก็จะมีความเจริญ มั่นคงอยางยั่งยืน พรรคมีแนวทาง
การปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) ปกปองคุมครองสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยใหเปนเสาหลักในการดํารงอยู
ของประเทศและผองชนชาวไทยอยางมีอัตลักษณและมีศักดิ์ศรี
(๒) ให อํ า นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ อํ า นาจบริ ห าร และอํ า นาจตุ ล าการเป น ของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ของชาติ
(๓) ให ค น ไทยทุ ก หมู เ หล า มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพสมบู ร ณ ภ ายใ ต ก ฎ หมายรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย ปลุกจิตสํานึกสงเสริม ใหสังคมไทยมีความรักชาติบานเมืองและมีจิตสํานึก
ในหนาที่ของตนที่มีตอชาติบานเมือง
(๔) สงเสริม สนับสนุนการใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และแกไขกฎหมายใหสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ และสภาพสังคมตลอดจนความตองการของประชาชน
(๕) สงเสริม สนับสนุนใหขาราชการ พนักงานของรัฐมีสวนรวมทางการเมืองอยางเปดเผย
ภายใตกฎหมายที่กําหนด เพื่อเพิ่มจิตสํานึกในการรับใชชาติ และหนาที่ของตนเองชาติและประชาชน
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(๖) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การกระจายอํ า นาจการปกครองจากส ว นกลางสู ภู มิ ภ าคและ
สวนทองถิ่น อยางมีระบบเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของการดําเนิน งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมถึงการกระจายความเจริญสูพื้นที่อยางแทจริง
(๗) สงเสริม สนับสนุนใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการในทุกรูปแบบ
(๘) สงเสริม สนับสนุน ใหป ระชาชนทุ กสาขาอาชี พ ทุกกลุม ทุก หมูเ หลา มี สวนรว ม
ทางการเมืองอยางกวางขวาง และเผยแพรความรูความคิดทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติอยางตอเนื่อง
(๙) สงเสริม สนับสนุนใหมีมาตรฐานความเปนธรรมในระบบงานของราชการและรวมทั้ง
การพิจารณาเลื่อนตําแหนงของขาราชการทุกระดับชั้น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ
ของการทํางานสูงสุด
(๑๐) สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก และเยาวชนใหมีการเรียนรูเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ เพื่อเสริมสรางใหเด็ก เยาวชน
เปนผูมีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตั้งแตเบื้องตน
๒. นโยบายดานความมั่นคงและการปองกันประเทศ
การสรางความมั่นคงของพลังอํานาจของชาติใหมีความพรอมแหงขีดสุดของศักยภาพในดาน
การปองกันประเทศ เพื่อใหประชาชนสามารถอยูในชาติดวยความรูสึกมั่นคง ปลอดภัย อยางเปนมิตร
กับประชาชนและเพื่อนบาน อันเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาชาติ บานเมืองใหเจริญไดอยางยั่งยืน
ตอเนื่อง พรรคมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) พัฒ นาพลั ง อํา นาจด า นความมั่ น คงของชาติ ใ หเ ข ม แข็ ง และมี ป ระสิ ท ธิภ าพทุ ก ด า น
พรอมที่จะเผชิญภัยคุกคามจากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบ
(๒) สงเสริม สนับสนุนใหกองทัพมีสวนรวมในการพัฒนาและรวมมือเสริมสรางความมั่นคง
ของชาติทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(๓) สงเสริม สนับสนุนใหกองทัพจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อความมั่นคงในการปองกันประเทศตลอดจนจัดหาวัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีในการซอมบํารุง
อาวุธยุทโธปกรณ และระบบการรักษาความมั่นคงอยางสมบูรณครบถวน
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(๔) ปรับปรุงและสนับสนุนดานสวัสดิการทหาร องคการทหารผานศึกและครอบครัวทหาร
ใหดีขึ้นเพื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่รับใชประเทศชาติ
(๕) สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้น ใชเองบนพื้น ฐานของการพึ่งตนเองอยางคุม คา
และประหยัด
(๖) ปรับปรุงโครงสรางของกองทัพใหมีขีดความสามารถ ศักยภาพ ความนาเชื่อถือและ
ความเขมแข็งอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการสงเสริมทางดานการศึกษา การซอมรบ การฝกอบรม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(๗) ประสานความร ว มมื อ กั บ มิ ต รประเทศในการแลกเปลี่ ย นเจ า หน า ที่ ท างการทหาร
เพื่อผลประโยชนรวมกันในการฝกรวมซอมรบ หรือการแลกเปลี่ยนความรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งกันและกัน
(๘) พัฒนามาตรการในการปองกันและติดตามการแทรกแซงกิจการตาง ๆ รวมถึงการทํา
จารกรรมจากขบวนการกอการรายจากภายนอกประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(๙) พัฒนาประสิทธิภาพของกําลังทหาร ตํารวจตะเวนชายแดน และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตลอดตามแนวชายแดนและแนวชายฝ ง ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ป อ งกั น การรุ ก ล้ํ า และการแทรกแซง
จากตางประเทศ
(๑๐) พัฒนาประสิทธิภาพและความเขมงวดของระบบการตรวจสอบคนเขาเมือง โดยผิด
กฎหมาย ผูลี้ภัย สารเสพติด สินคาหนีภาษี และกระบวนการกอการรายทุกรูปแบบ
(๑๑) สงเสริม สนับสนุนกองกําลังการพัฒนาประเทศรวมกับองคกรอื่น รวมถึงการเขารวม
แกไขปญหาภัยพิบัติของชาติในทุกแบบ
(๑๒) สงเสริม สนับสนุนใหทหารกองหนุน และประชาชนมีบทบาทในการปกปองภัยคุกคาม
แกหมูบาน ชุมชนของตนเองเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในระดับทองถิ่น
๓. นโยบายดานการพลังงาน
พลัง งานนั บเปน ปจ จัย หลั กที่ สํา คัญ ในการดํ ารงชี พของมนุ ษยชาติป จจุ บัน ประเทศไทย
ตองนําเขาพลังงานน้ํามันจากตางประเทศ ตองสูญเสียเงินตราตางประเทศ สูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อ
พลั งงานในปห นึ่ งกว ากึ่ ง หนึ่ ง ของงบประมาณที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาประเทศ ส ง ผลกระทบโดยตรง
ตอระบบเศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นการบริหารจัดการ การใชพลังงานของชาติอยางมีประสิทธิภาพ
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นับ เป น เรื่อ งสํ าคั ญยิ่ ง ตลอดจนมีก ารพลั งงานทดแทนอาทิ จากแสงอาทิ ต ย ลม น้ํ า และอื่น ๆ
ที่มีศักยภาพภายในประเทศ มาใชเพื่อตอบสนองตอการขยายตัวและการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจ
เพื่อความมั่นคงของพลังงานไทย พรรคมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) สงเสริม สนับสนุนการประหยัด เพิ่มประสิทธิภาพ ในการใชพลังงานในทุกภาคสวน
โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจที่มีอัตราการใชพลังงานสูงไดแกการคมนาคมขนสง และอุตสาหกรรม
(๒) กําหนดใหมีการจัดตั้งองคกรมหาชน การบริหารจัดการการใชพลังงาน (Demand Side
Management) เปน การเฉพาะโดยมุงเนนการใหความรู ความเขาใจ ในวิธีการประหยัดพลังงาน
ปลูกจิตสํานึกในเรื่องการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานอยางรูคุณคา ใหแกประชาชนทุกระดับ
(๓) กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑที่ตองใชพลังงานทุกชนิด ดานประสิทธิภาพควบคูกับดาน
ความปลอดภัย เพื่อใหเปนมาตรฐานสากล
(๔) พัฒ นาระบบจั ด การฐานข อมู ล เทคโนโลยี กระบวนการ เพื่ อติ ดตามสถานะภาพ
การใชพลังงาน อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนขอมูลบริการแกประชาชนสามารถตรวจสอบได
(๕) สงเสริม สนับสนุน ภาคธุรกิจบริการเอกชนเขามามีสวนรวมในการใหบริการจัดการ
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนการประหยัดพลังงาน ใหกับภาคเอกชนดวยกันเอง
(๖) เรงรัดการวิจัยพัฒนา พลังงานทดแทน โดยกําหนดใหมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒ นา
พลังงานทดแทนเฉพาะทางในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสรางศูนยวิชาการแหงความเปนเลิศในแตละสาขา
พลังงาน
(๗) สงเสริม สนับสนุน ในทุนในการทําวิจัยพัฒนา พลังงานทดแทน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ และหรือความรวมมือการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนกับตางประเทศ
(๘) สงเสริม สนับสนุนการจัดตั้งโรงงานไฟฟาพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ใหกระจายในพื้ นที่ ที่ มีศักยภาพเหมาะสม และใหประชาชน องคกรปกครองสวนท องถิ่นมี สวนรว ม
เพื่ อ ระดมทรั พ ยากรในการพั ฒ นาระบบโครงสร า งพื้ น ฐานพลั ง งาน มี ส ว นร ว มรั บ รู ดู แ ลรั ก ษา
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
(๙) กําหนดมาตรการ สนับสนุน ทางวิชาการ การเงิน การคลังในการสงเสริมการจัดตั้ง
โรงไฟฟาพลังงานทดแทนแบบกระจายศูนย
(๑๐) กําหนดใหมีการจัดทําศูน ยขอมูลศักยภาพพลังงานทุกชนิดใหครอบคลุม ในทุกพื้น ที่
ทั่วประเทศ เพื่อใหบริการขอมูลแกประชาชน
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(๑๑) กําหนดมาตรการในการจัดหาและผลิตพลังงานที่มีความหลากหลายของเชื้อเพลิงและ
แหลงพลังงาน
(๑๒) กําหนดใหมีแผนบูรณาการในการจัดหาพลังงานในระยะยาว เพื่อใหมีความพอเพียง
สนองตอบความเจริ ญ ก า วหน า และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของชาติ ต ลอดจนสรรหาแหล ง พลั ง งาน
ที่เหมาะสมในแตละชวงเวลาเพื่อความมั่นคงของพลังงานไทย
๔. นโยบายดานเศรษฐกิจและสังคม
สงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติใ หมีความเปน จริง
เทาทันวิทยาการ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน เพื่อใหมีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและยั่งยืน พรรคมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) ติดตามประเมิน และปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหตรงกับสภาพ
ความเปนจริง โดยยึดหลักของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว คูกับการแขงขันเสรีที่เปนประโยชนตอสังคมไทยและประเทศชาติ
(๒) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า มาตรฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ ท างด า นการเกษตร
และอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อการสงออกที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานสากล และมีมูลคาเพิ่มสูงสุด
(๓) สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาโดยใชทรัพยากรของชาติอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของชาติโดยรวม
(๔) สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบรัฐ วิสาหกิจ โดยใชหลักการแขงขันเสรี ภายใต
หลักของการรักษาสมบัติของชาติและชาวไทยอยางถึงที่สุด
(๕) สงเสริม สนับสนุน การกระจายความเจริญเพื่อสรางงานไปสูช นบทอัน เปน การชวย
ผอนคลายความแออัดในเมืองหลวง
(๖) สงเสริม สนับสนุนการจัดเก็บภาษีใหถูกตองและเปนธรรม
(๗) สงเสริม สนับสนุนยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมี
มาตรฐานขึ้น เพื่อใหสอดคลองตอการพัฒนาของประเทศ
(๘) แก ไ ขป ญ หาการเงิ น การคลั ง และการธนาคารให ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาเศรษฐกิ จ
หลีกเลี่ยง การผูกขาดและใหมีการควบคุมการปลอยสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษามาตรฐาน
เงินตราของประเทศ โดยยึดถือความเปนอิสระและมาตรฐานสากลเปนหลัก
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(๙) ควบคุม และป องกัน มิใ หเ กิด ภาวะเงิ น เฟอเกิน กว าเกณฑม าตรฐานที่กํ าหนดไว หรื อ
ภาวะการเงินใด ๆ โดยใหความสําคัญในการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายของแผนดินอยางเหมาะสม
และปองกันการรั่วไหล และใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาประเทศ
(๑๐) รว มมื อ กั บ ต า งประเทศในด า นการลงทุ น ร ว มกั น ในด า นเศรษฐกิ จ ภายใต ห ลั ก ของ
ความเปนอิสระและพึ่งตนเอง โดยยึดหลักความเปนธรรมและหลักธรรมาภิบาล
(๑๑) สงเสริม สนับสนุนใหตั้งองคกรเศรษฐกิจพอเพียงแหงชาติ เพื่อประสานงานชวยเหลือ
สนับสนุน และใหความคุมครองดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และผลผลิตอื่น ๆ ที่สามารถผลิตได
ภายในประเทศ
(๑๒) พัฒนาการวางผังเมืองของทุกจังหวัดใหเปน ระเบียบ และไดม าตรฐานตามหลักการ
จัดผังเมืองสากล และเนนการกอสรางที่ไดมาตรฐานและมีที่มาของศิลปของชาติไทยในการออกแบบและ
กอสรางรวมทั้งวัสดุที่จะนํามาใชในการกอสราง
(๑๓) สงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการและประชาชนทั่วไปมีความเปนอยูและดําเนิน ชีวิต
ตามแบบของเศรษฐกิจพอเพียง และพึ่งตนเองเปนหลัก
(๑๔) สงเสริม สนับสนุนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน เพื่อใหประชาชนทุกภาคสวน มีสวนรวมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ
(๑๕) กําหนดมาตรการการควบคุม ราคาสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการคากําไร
เกินควรเพื่อปองกันการกักตุนสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
(๑๖) สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษ พัฒนาการประกอบอาชีพของคนไทยเปนการเฉพาะ
เพื่อปกปองและพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิตที่มั่นคง ปลอดภัย
๕. นโยบายดานการศึกษา
การศึกษาเปนพื้น ฐานที่สําคัญในการพัฒนาชาติ การพัฒนาระบอบการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคมของชาติ หากวางรากฐานใหเด็กและเยาวชนของชาติมีความรูความเขาใจ ความคิด
สติ ปญญา ในการพัฒนาตนเองใหถึงขีดสุดแหงศักยภาพ พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ใหเกิดความมัน่ คง
ยั่งยืน พรรคมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) สง เสริ ม สนั บ สนุ น การจัด การศึ ก ษาไม น อ ยกว า ๑๕ ป ที่ ทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย ตลอดจนระดมการมีสวนรวมในทุกภาคสวนเขามาจัดการศึกษาเพื่อปวงชนชาวไทย
ที่สอดคลองกันทุกระบบ
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(๒) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ในทุกระดับชั้น ใหมี
ความกาวหนาทันสมัย สอดคลองกับสังคม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ โดยมุงเนนการใชสื่อ
การเรียนรู เพื่อ ให เด็กนักเรียน นักศึก ษามีความรู ความเขาใจ เทาทัน การพัฒนาของเทคโนโลยี
ตามกระแสโลกยุคสารสนเทศและสอดคลองสภาพสังคมไทย
(๓) จั ด ให มี ก ารปลู ก ฝ ง หน า ที่ พลเมื อ ง ศี ล ธรรม สํ า หรั บ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ ศั ก ยภาพ
ของประชาชนชาวไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่สอดคลองสัมพันธ
กับสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ ของประเทศไทยในทุกระบบการศึกษา
(๔) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การศึ ก ษานอกระบบ แก ผู ด อ ยโอกาส เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ทางการศึกษาของประชาชน แบบไรขอจํากัด ทางอายุ พื้นที่การศึกษา และอื่น ๆ เพื่อความแข็งแกรง
ของการพั ฒ นาประชาชน เพื่อ พั ฒ นาชาติ และจั ด การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย เพื่ อพั ฒ นาฝ มื อ อาชี พ
ของประชากรตลอดชีวิต
(๕) สงเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนยขอมูลของระบบการศึกษาไทยในทุกระดับ แบบบูรณาการ
(Education Information Center) เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทยใหสอดคลองสัม พัน ธ และมี
พัฒนาการที่เทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลก
(๖) สงเสริ ม สนั บสนุน การพัฒ นาแหล งเรีย นรูที่ สอดคลองกับ สภาพแวดลอ ม ศาสนา
วัฒนธรรม ความเชื่อ ตลอดจนสัมพันธสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
(๗) สงเสริม สนับสนุนแกเด็กและเยาวชนที่มีบิดา มารดา หรือผูปกครองมีฐานะยากจน
ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานสามารถใหเขาเรียนไดโดยไมตองเสียคาเลาเรียนทุกระดับการศึกษา
(๘) สนับ สนุน ส งเสริม การพัฒ นาองคก รวิช าชี พ เพื่อ พัฒ นาคุ ณภาพการจั ดการเรี ยนรู
แกบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษาชาติ รวมถึงใหบุคลากรทางการศึกษามีความเจริญกาวหนาจากการปฏิบัติงานอยางสูงสุด
(๙) สงเสริม สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทุกระดับไดมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและทัศนศึกษาของแตละสถาบัน
(๑๐) สงเสริม สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่กําลังขาดแคลนโดยมุงเนน
เพื่อใหความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน ดานคณิตศาสตรวิทยาศาสตร การแพทย
วิศวกรรม ใหพอเพียงทั้งปริมาณและคุณภาพ
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(๑๑) สงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษาใหผูที่ดอยโอกาสในสังคมและผูพิการมีโอกาสเขาศึกษา
และฝกอบรมวิชาชีพมากขึ้นโดยยึดถือการพึ่งตนเองเปนหลัก
(๑๒) เสริม สรางสวัสดิการ ขวัญกําลังใจ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแ กครูอาจารยและ
บุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับ
(๑๓) พัฒนาระบบการบริหาร การจัดกระบวนการเรียนรู และการดําเนินการทั้งปวงของสถาบัน
การศึกษาใหสอดคลองกับโครงสรางการปฏิรูปการศึกษา
(๑๔) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารแปลและเรี ย บเรี ย งหนั ง สื อ หรื อ ตํ า ราเรี ย น หรื อ
เอกสารอางอิงที่ใชในสถาบันการศึกษาในตางประเทศเพื่อใหนักเรียนและนักศึกษามีโอกาสไดศึกษา
หาความรูไดกวางขวางยิ่งขึ้น
(๑๕) สงเสริม สนับสนุนใหมกี ารจัดทําหนังสือตําราเพื่อใชประกอบในการเรียนรูใหเหมาะสม
สอดคลองตอสภาพการศึกษา สังคม ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีของไทย
๖. นโยบายดานการตางประเทศ
การสรางความสัม พัน ธอัน ดีตอมิตรประเทศ มีความสําคัญยิ่งตอความมั่นคงดานเศรษฐกิจ
ของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการตาง ๆ ที่ถูกกําหนดขึ้น เพื่อใหประชาคมโลกสามารถเชื่อมโยงกัน
ทั้งทางดานความรวมมือทางการทหาร การคา สังคม และอื่น ๆ เพื่อใหประเทศชาติไดประโยชน
สูงสุด พรรคแนวทางการปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) ดําเนินนโยบายอยางอิสระโดยยึดหลักการของผลประโยชน และความมั่น คงของชาติ
เปนสําคัญ
(๒) กระชับความสัม พัน ธอัน ดีกับ ตา งประเทศทุ ก ๆ ประเทศโดยไม เลื อกการปกครอง
ในลัทธิท่แี ตกตางกัน และใหความสําคัญในดานการทูตอยางมีนัยยะสําคัญ
(๓) พัฒนาความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
(๔) ทบทวนและปรั บ ปรุ ง สนธิ สั ญ ญาต า ง ๆ ส ว นที่ ป ระเทศไทยเสี ย เปรี ย บให ดี ขึ้ น
อยางสมบูรณแบบ
(๕) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ส ถานทู ต ไทยที่ ป ระจํ า อยู ใ นประเทศต า ง ๆ เป น ตั ว กลาง
ในการประชาสัม พัน ธ ดานการเผยแพรวัฒนธรรมไทย การทองเที่ยว การคาขาย และการสงออก
อยางมีประสิทธิภาพ
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(๖) รั บ ความช ว ยเหลื อ จากต า งประเทศให น อ ยที่ สุ ด โดยปราศจากเงื่ อ นไขที่ จ ะทํ า ลาย
ประโยชนและความมั่นคง ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในทั้งปวงของชาติ
(๗) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ส ถานทู ต ไทยที่ ป ระจํ า อยู ใ นต า งประเทศศึ ก ษาข อ มู ล
ที่เปนประโยชนในทางการเมือง การคาขาย สังคมและวัฒนธรรมเพื่อนํามาประสานสัม พัน ธไมตรี
ใหเกิดความมั่นคงของประเทศในดานการปฏิบัติการทางการทูต
(๘) สงเสริม สนับสนุนใหสถานทูตไทยที่ประจําอยูในตางประเทศดูแล ชวยเหลือคุมครอง
และบริการคนไทยที่ไปอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจอยูในประเทศนั้น ๆ อยางเปนระบบและรูปธรรม
(๙) สงเสริม สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมผานสถานทูตไทย
หรือสถาบันศูนยศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในตางประเทศ
(๑๐) สงเสริม สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการทหาร ผานผูชวยทูตฝายทหาร
เพื่อความมั่นคงของประเทศ
(๑๑) สง เสริ ม สนั บ สนุ น องค ก รระหวา งประเทศ ที่ทํ า หน า ที่ ป ระสานกั บ ตํ า รวจสากล
ในการป อ งกั น การก อ การร า ยข า มชาติ แ ละการติ ด ตามจั บ กุ ม ผู ต อ งหาที่ ห ลบหนี เ ข า มาแฝงตั ว
ภายในประเทศ หรือการหลบหนีออกนอกประเทศ
๗. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรของประเทศถือเปนทรัพยสินมีคาของแผนดิน มนุษยเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิด
สิ่งแวดลอมที่ดีหรือมีปญหา สงผลกระทบตอการดํารงอยูของชุมชนในทุกมิติ ดังนั้นพรรคมีแนวทาง
การปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) สํ า รวจข อ มู ล ศั ก ยภาพของทรั พ ยากร แร ธ าตุ เ ศรษฐกิ จ ทุ ก ชนิ ด ในประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบาน
(๒) กําหนดมาตรการควบคุมการใชทรัพยากรของชาติใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนและประเทศชาติอยางมีสวนรวม
(๓) กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติอยางประหยัดและคุมคาที่สุด
(๔) ให การศึ ก ษาและเผยแพรค วามรูเ กี่ย วกับ ความสํ าคั ญ และคุณ คา ของระบบนิ เวศน
รวมทั้งทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
(๕) สงเสริม สนับสนุนการแกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษ ทั้งในปจจุบันและ
อนาคต
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(๖) ฟนฟูระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายไปอยางมากใหกลับคืนสูสภาพ
ที่สมบูรณ และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมของธรรมชาติใหคงไวอยางเปนรูปธรรม
(๗) จั ด ทํ า แผนการใช ท รั พ ยากรของชาติ ใ ห เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด โดยไม เ กิ ด ผลเสี ย
ตอสิ่งแวดลอมโดยการ ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมุงเนน การใชภูมิปญญาทองถิ่น
รวมถึงการมีสวนรวมในทุกภาคในการจัดทําแผนรวมถึงการนําไปปฏิบัติและติดตามประเมินผลอยาง
เปนระบบ
(๘) กําหนดมาตรการหยุดยั้งการทําลายปาไมแ ละทรัพยากรของชาติโดยเด็ดขาดพรอมกับ
ดําเนินการฟนฟูอนุรักษ สภาพตนน้ําลําธาร เพื่อคงไวซึ่งปา และธรรมชาติที่สมบูรณ
(๙) กําหนดมาตรการควบคุมการทําประมงในเขตหวงหาม และฤดูกาลขยายพันธอยางเปนระบบ
(๑๐) สงเสริม สนับสนุน การทําประมงทุกรูปแบบอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ และ
ไมสรางความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติ
(๑๑) กําหนดมาตรการควบคุมการอนุรักษพันธสัตวปาและสัตวอนุรักษใหเปนระบบ และเปน
รูปธรรม
๘. นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
ประเทศไทยมีแ หลงทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งทางบก ทะเลที่แตกตางหลากหลาย
ครอบคลุมอยูทั่วประเทศ รวมถึงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่เหมาะสมสําหรับการใช
และพั ฒ นาเป น แหล งท องเที่ย ว นอกจากนี้ ยั งมี สถานที่ อั น เปน ประวัติ ศ าสตรสํ าคั ญ ของชาติไ ทย
มาชานาน เหมาะสําหรับการทัศนศึกษาอยูทั่วประเทศ และที่สําคัญรายไดจากการทองเที่ยวโดยเฉพาะ
อยางยิ่งจากนักทองเที่ยวตางชาตินับเปน รายไดบริการที่สําคัญของประเทศ พรรคมีแ นวทางปฏิบัติ
ดังนี้คือ
(๑) สงเสริม สนับสนุน ใหมีการอนุรักษแ หลงทองเที่ยวธรรมชาติใ หสวยสดงดงามและ
คงความเปนธรรมชาติ ใหมากที่สุด
(๒) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาแผนแม บ ทการจั ด การท อ งเที่ ย วที่ ส อดคล อ งกั บ
สภาพแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาที่แตกตางหลากหลายของ
ประเทศ
(๓) สงเสริม สนับสนุนใหมีการบริการจัดการ การทองเที่ยวอยางเปนระบบ โดยมุงเนน
ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
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(๔) สงเสริม สนับสนุน จัดทําขอมูลแหลงทองเที่ยว ตลอดจนเสน ทางการเดิน ทางตั้งแต
ระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว
ทั่วโลก
(๕) สงเสริม สนับสนุนใหชุมชน เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบดูแลการทองเที่ยวในพื้นที่ของ
ตนเอง โดยจัดอบรมใหความรูในดาน การใหบริการดูแลนักทองเที่ยว
(๖) สงเสริม สนับสนุนการจัดอบรมใหความรูความเขาใจใหกับนักทองเที่ยวการใหขอมูล
ที่ถูกตองแกนักทองเที่ยว การจัดทําเอกสาร โฆษณาประชาสัม พัน ธแ หลงทองเที่ยว การจัดพื้น ที่
ในหมูบานใหเปนสถานที่พักแกนักทองเที่ยว เพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน การใหความปลอดภัย
แกนักทองเที่ยว
(๗) สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานที่รับผิดชอบการทองเที่ยวใหจัดการประชาสัมพัน ธ
ทั้งในประเทศ ตางประเทศ เพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ตามความรับผิดชอบของตนเอง
ใหเปนที่รับรู และเชิญชวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขามาทองเที่ยวในประเทศ
(๘) สงเสริม สนับสนุนการจัดสรางเสน ทางคมนาคมอยางเหมาะสมในการเดิน ทางเขาสู
แหลงทองเที่ยว
(๙) กําหนดมาตรการควบคุม การให บริ การค าอาคาร และที่พั กในแหล งท องเที่ ยวให มี
มาตรฐานสากล โดยมุ ง เนน ความปลอดภั ย ในสุข อนามัย ชี วิต และทรั พย สิ น ของนั ก ท องเที่ ย ว
เปนสําคัญ
๙. นโยบายดานการสื่อสาร
การสื่อสารนับเปน เครื่องมือที่สําคัญยิ่งตอการบริหารจัดการ โลกปจจุบันเปนโลกแหงการ
สื่อสารแบบไรขอจํากัด การพัฒนาการสื่อสารจึงจําเปนตองรวดเร็วเทาทันกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
ตามกระแสสังคมยุคสารสนเทศ พรรคมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) จัดใหมีระบบการสื่อสารที่มีเครือขายเชื่อมโยงไดในทุกพื้น ที่ทั่วประเทศดวยเครื่องมือ
และอุปกรณ ที่ทันสมัย
(๒) ปองกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชนและสนับสนุนใหมีการคาเสรีเพื่อประโยชนในการ
รับบริการสูงสุด ของประชาชน
(๓) ทบทวน แกไขสัญญาสัมปทานที่เอาเปรียบประชาชน หรือผอนปรนลงมาเพื่อใหเกิด
ความไมเปนธรรมในการบริการประชาชน
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(๔) ใหมีการจัดสรรแถบคลื่นวิทยุซึ่งเปนทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยรวม
(๕) กําหนดมาตรการแกบริษัทหรือองคกรตาง ๆ ที่ไดรับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐ
ในการเปนเจาของ แถบคลื่นความถี่วิทยุหรือสัมปทานอื่น ๆ ใหสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยในอัตรา
ที่เหมาะสมและประกอบภายในประเทศ
(๖) ปองกันการลงทุนดานการสื่อสารที่ซ้ําซอนเกินความตองการ
(๗) สงเสริมสนับสนุนการใหการบริการสื่อสารขั้นพื้น ฐานของรัฐที่มีตอประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ และทั่วถึง
๑๐. นโยบายดานการขนสงและคมนาคม
ประเทศไทยในปจ จุบั น ใชร ะบบการขนสง คนและสิน คา ดว ยรถยนต รถบรรทุ ก รถไฟ
เครื่องบิน เรือเปนหลัก นอกจากจะมีตนทุนที่สูงแลวยังใชพลังงานเปนจํานวนมากกอใหเกิดมลพิษ
ตอสภาวะแวดลอ มใชงบประมาณในการซอมบํารุงทั้งยานยนต และเสน ทางคมนาคมจํานวนมาก
พรรคมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) สงเสริม สนับสนุนใหมีการบริหารจัดการระบบการขนสงสินคา (Logistic) ทั้งระบบ
การขนสง ดวยระบบเสนทางคมนาคมเฉพาะของสินคา สถานที่เก็บสินคา การกระจายสินคาอยางมี
ประสิ ทธิภ าพ ทั้งทางด านการใชพลัง งาน ระยะเวลา และต น ทุน ในการขนสงสิน คาที่ ต่ําสุ ดเพื่ อ
ประโยชนของผูบริโภค
(๒) สง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มีก ารขยายเส น ทางในการคมนาคมให เ ชื่ อ มโยงกั น อย า งมี
ประสิทธิภาพทั่วประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ํา ทางรถไฟ ทางอากาศ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติ
(๓) สงเสริม สนับสนุนใหเกิดการแขงขันเสรีในการใหบริการดานการจัดการขนสง เพื่อให
เกิดประโยชน สูงสุดตอประชาชนและประเทศชาติ
(๔) สงเสริม สนับสนุนและสงเสริมในการใหมีการจัดระบบการจราจรในทุกจังหวัดใหเปน
ระเบียบ เพื่อลดปญหามลภาวะเปนพิษตอสภาพแวดลอม สูญเสียพลังงานลดอุบัติเหตุ เวลา และอื่น ๆ
(๕) สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนใชยานพาหนะขนาดที่เหมาะสมเพื่อลดการใชพลังงาน
ลดปญหามลภาวะเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
(๖) สงเสริม สนับสนุน ให ทุกจั งหวัด มีเสน ทางรถจักรยาน ประชาสั ม พัน ธ ใ หเยาวชน
ประชาชน ใชรถจักรยาน เพื่อลดการใชพลังงาน และลดปญหาระบบจราจร
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(๗) สงเสริม สนับสนุนใหอุตสาหกรรมยานยนต ผลิตรถยนตขนาดเล็กที่ประหยัดพลังงาน
๑๑. นโยบายดานการเกษตรและปศุสัตว
ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการทํ าการเกษตรกรรมเปน อย างยิ่ง ทั้งนี้เนื่ องจากสภาพ
ธรรมชาติเอื้ออํานวย ในดานอากาศ ฤดูกาล แหลงน้ํา เรามีประชากรเปนจํานวนมากที่มีอาชีพเปน
เกษตรกร อีกทั้งประชาชนคนไทยบริโภคขาวเปนอาหารหลัก นอกจากนี้เรายังบริโภคพืชผล ผักจาก
การเกษตร ตลอดจนเนื้อสัตว ที่มาจาก วัว ควาย หมู ไก ปลา และอื่น ๆ ดังนั้นถามีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ เกษตรกรไทยก็จะมีรายไดในระดับมาตรฐานที่ดี มีคุณภาพชีวิตสามารถผลิต
อาหารปอ นสูสังคมไทย และพัฒนาไปเปน ครัวของโลกในอนาคตได พรรคมีแนวทางการปฏิบัติ
ดังนี้คือ
(๑) พัฒนาศูน ยขอมูลทางวิช าการแสดง ราคาของผลิตผลทางการเกษตร และราคาของ
อาหาร ประเภทอื่น ๆ ตลอดจนขอมูลในเรื่องปริม าณ ที่มีการผลิตพื้น ที่เพาะปลูกใหเปน ปจจุบัน
เพื่อเกษตรกร สามารถตัดสิน ใจในการลงทุนทําการเกษตรกรรมหรือการปศุสัตวในพื้น ที่ของตนเอง
อีกทั้งรูราคาที่เหมาะสมในการจําหนายผลผลิตของตนเองเพื่อประโยชนสูงสุดของเกษตรกร
(๒) พัฒนาระบบการใหความรูทางวิชาการดานการเกษตร และการปศุสัตวเพื่อใหเกษตรกร
สามารถ สรางผลผลิตไดมูลคาสูงสุด
(๓) สงเสริมสนับสนุน และปรับปรุง พัฒนาระบบสหกรณ กลุมเกษตรกรและกลุมสาขา
อาชีพทุกรูป แบบใหมีประสิทธิภาพและมีบทบาทที่เขม แข็งขึ้น ทั้งดานการผลิตและการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑจากชุมชนของตนเอง ตลอดจนการบริหารองคกรเพื่อการพึ่งตนเองในยุคขอมูลสารสนเทศ
(๔) ประกั น การผลิ ต และราคาผลผลิ ต ของเกษตรกรอย า งเป น ระบบและเป น ธรรม
เพื่อแกปญหาการผลิตและราคาผลผลิตที่ตกต่ํา
(๕) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การค น คว า และพั ฒ นาเกษตรกรรมแบบผสมผสานและแบบ
ปลอดสารพิษใหสอดคลองกับการศึกษาคนควาดานเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายตลาดสินคาเกษตรกรรม
แบบปลอดสารพิษใหกวางขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๖) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ํา แมน้ํา ชายฝงทะเล ทั้งประเทศใหเปนแหลงน้ําธรรมชาติ
สะอาด ปราศจากสารพิษเนื่องจากมลภาวะและพาหะของโรคภัยตาง ๆ
(๗) ปรับปรุงระบบชลประทาน แหลงน้ําตาง ๆ ใหทั่วถึงทุกภาค เพื่อผลประโยชนทางดาน
การเกษตร การประปา และการปองกันน้ําทวมอยางเปนระบบ
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(๘) สงเสริม สนับสนุนการตลาดการเกษตรและการปศุสัตวของสหกรณจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อผลการตลาดภายในประเทศและตลาดสงออกอยางเปนระบบ
(๙) ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิรูปที่ดินใหเปนรูปธรรมอยางจริงจัง เพื่อปองกันการรุกล้ํา
เขตที่ดินที่เปนปาสงวนและที่สาธารณะ
(๑๐) สง เสริ ม สนับ สนุน การปลูก ป าชายเลนทั่ ว ประเทศเพื่ อ สง เสริ ม การเพาะพั น ธุป ลา
ตามธรรมชาติ
(๑๑) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การผลิ ต ปุ ย ธรรมชาติ เ พื่ อ ให เ กษตรกรใช ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
ลดคาใชจาย ลดปญหามลภาวะอันเปนพิษตอสิ่งแวดลอมและตอสุขภาพของเกษตรกร
(๑๒) สงเสริม สนับสนุนการลงทุนในการผลิตปุยที่ใชสารเคมีที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอยที่สุด
(๑๓) สงเสริม สนับสนุน การลงทุนในการผลิตอาหารสัตว ที่ใชวัสดุในประเทศใหกระจาย
อยูทั่วทุกภูมิภาคเพื่อลดคาใชจายแกเกษตรกร
(๑๔) สงเสริ ม สนั บสนุ น การวิ จัย และพัฒ นาการผลิต พอ พัน ธุ แ ม พัน ธุ ของสัต วเ ศรษฐกิ จ
ในระดับทองถิ่นเพื่อควบคุมใหเกษตรกรทําการปศุสัตวใหเกิดมูลคาสูงสุด
(๑๕) สงเสริม สนับสนุน การจัดตั้งควบคุมปองกันโรคติดตอของสัตวเศรษฐกิจ เพื่อปองกัน
ความเสียหายตอเกษตรกรที่ประกอบการปศุสัตว
(๑๖) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกร ชาวนา ชาวไร มีที่ทํากินเปนของตนเองและกําหนดพื้นที่
ทางการเกษตร ปาไม การปศุสัตว อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยใหเปนพื้นที่จัดสรร เฉพาะกิจกรรม
ขางตนทั่วประเทศ
๑๒. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมนับเปนกิจกรรมหลักที่ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตเศรษฐกิจระดับชาติ หากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในชาติประสบความสําเร็จ ประเทศไทยก็จะไมมีปญหาการวางงาน ประชาชน
ที่อยูใ นภาคอุตสาหกรรม ก็จะมีความอยูดีกิน ดี ระบบเศรษฐกิจจะมีโครงสรางที่แ ข็งแรง สงผลดี
ตอประเทศในทุกทาง พรรคมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) สงเสริม สนับสนุน ในการจัดตั้งศูน ยขอมูลอุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมขอมูลผูผ ลิต
ผลิตภัณฑ กําลังการผลิต แยกประเภทสินคาที่ผลิตเปนศูนยกลางการใหบริการเบื้องตน ทั้งในประเทศ
และต า งประเทศ เพื่อ ให บ ริก ารแกผู ป ระกอบอุ ต สาหกรรม อี ก ทั้ง เป น ศูน ย ก ลางในการแนะนํ า
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การลงทุนเบื้องตนตอผูสนใจที่จะลงทุน เพื่อทราบสถานะภาพการลงทุน แนะนํา เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูประกอบอุตสาหกรรม
(๒) สงเสริม สนับสนุนใหการคุมครองผลผลิตที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
(๓) ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกหมูเหลาใชผลิตภัณฑที่ผลิตโดยภูมิปญญาไทย
(๔) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาฝมือและทักษะแรงงานไทยใหมีความสามารถเฉพาะทาง
มากขึ้นเพื่อปอนแรงงานเขาสูอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนให เ ป น อุ ต สาหกรรมท อ งถิ่ น และ
นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานมุงเนนการขยายตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
(๖) เรงรัดการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและความจําเปนขั้นพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
ใหพอเพียงโดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบการจัดการขนสงสิน คาอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ตน ทุน ต่ํา
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาขยายการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม และรักษาไว
ซึ่งสภาพสิ่งแวดลอม และธรรมชาติที่ดี
(๗) สงเสริม สนับสนุน ใหสถาบัน การศึกษาตาง ๆ ตลอดจนอาจารยและนักศึกษาได มี
ส ว นร ว มในการค น คว า พั ฒ นาและวิ จั ย เทคโนโลยี ส มั ย ใหม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ
ของผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศ
(๘) กําหนดมาตรการควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวด เพื่อรักษา
ไวซึ่งสภาพสิ่งแวดลอมและธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล
(๙) ให ก ารสนั บ สนุ น คุ ม ครองอยา งเต็ ม รู ป แบบกั บ โรงงานอุ ตสาหกรรมของคนไทย
ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ เพื่อที่จะเปนหลักของระบบอุตสาหกรรมของชาติ
ในเชิงการผลิตเพื่อการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
(๑๐) ให การสนั บสนุน ในการลงทุ น ร ว มกั น กั บ บริ ษัท ตา งชาติแ ละโรงงานอุต สาหกรรม
ทุกชนิดในรูปแบบของการถายทอดเทคโนโลยีที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย
(๑๑) ออกมาตรการใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานมีสวนรวมในการเปนเจาของโดยเปนผู
ถือหุนกับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญของชาติ เพื่อเปดโอกาสสนับสนุนใหผลผลิตของ
อุตสาหกรรมดังกลาวไดมีสวนในการนํากลับมาขายใหกับหนวยงานของรัฐรวมถึงการพัฒนาและวิจัย
รวมกันตอไป
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(๑๒) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิตจากการเกษตร
และการปศุสัตวอยางเต็มรูปแบบและตอเนื่อง
(๑๓) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ค ณะกรรมการ สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย
สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย (กกร) จัดทําแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพื่อการเสริม สรางความมั่น คงทางเศรษฐกิจ รวมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติเพื่อกําหนดเปน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะยาว เพื่อรัฐ จะไดทําการจัดสรรงบประมาณการพัฒนา
การจัดการตามแผนที่ทุกฝายกําหนดไวอยางตอเนื่อง
๑๓. นโยบายดานการสาธารณสุข
รัฐมีหนาที่ในการใหการบริการสาธารณสุขพื้นฐานตอประชาชนทุกระดับเทาเทียมกันเพื่อให
ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง เพื่อความมั่นคงของพลังประชาชน พรรคมีแนวทางการปฏิบัติ
ดังนี้คือ
(๑) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การให บ ริ ก ารด า นสาธารณสุ ข แก ป ระชาชนทุ ก ระดั บ อย า งมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง
(๒) เพิ่มมาตรการการควบคุมการโฆษณาสินคาบางประเภทที่ใหโทษตอสุขภาพและรางกาย
ของประชาชน
(๓) สงเสริม สนับสนุนใหอนามัยระดับตําบล อําเภอ และโรงพยาบาลทุกจังหวัดใหมีการ
บริการที่ดีและทั่วถึงเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
(๔) ปรับโครงสรางการใหบริการของดานบริการตาง ๆ ของสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เชน การรักษาโรคตาง ๆ โดยผานขอมูลทางคอมพิวเตอร การเก็บสํารองยาชนิดตาง ๆ
ไวที่ศูนยของจังหวัดเปนตน
(๕) ควบคุมการคิดคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนใหมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๖) เพิ่มมาตรการ การใหบริการของโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และจัดใหมีแพทยและพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงในตางจังหวัด
(๗) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ศู น ย ค วบคุ ม โรคติ ด ต อ โดยให บ ริ ก ารตรวจเช็ ค ร า งกาย
แกประชาชนเพื่อปองกันมิใหเกิดโรคติดตอกันในขั้นรุนแรง
(๘) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารผลิ ต ยารั ก ษาโรคเองภายในประเทศเพื่ อ ลดต น ทุ น
และคาใชจายในการรักษาพยาบาล
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(๙) สงเสริม สนับสนุนใหมีการวิจัยพัฒนายารักษาโรคตาง ๆ โดยใชวัสดุที่มีอยูในประเทศ
(๑๐) มีมาตรการควบคุม การนําเขายาปราบศัตรูพืช ที่มีสารพิษเจือปน เพื่อปองกัน อัน ตราย
แกผูใชยาปราบศัตรูพืช
(๑๑) มีม าตรการควบคุ ม การนํ าเข าสั ต วห รื อ พาหะต า ง ๆ ทุ กชนิ ด ที่ม าจากต างประเทศ
เพื่อปองกันโรคติดตออันตรายตอชีวิตตอสัตวและคน
(๑๒) มีมาตรการควบคุมการเดิน ทางเขามาในประเทศของชาวตางประเทศ ซึ่งมุงเนน การ
เดินทางจากพื้นที่กําลังมีโรคติดตอรายแรง เพื่อปองกันโรคติดตอมาระบาดภายในประเทศ
(๑๓) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น (อสม.) มี ค วามรู
ความเขาใจในการดูแลสุขภาพพื้นฐาน ใหทําหนาที่หมอชาวบานเปนองคกรหลักในการสรางคุณภาพ
ชีวิตพื้นฐานที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่น
๑๔. นโยบายดานการตอตานยาเสพติด
ปญหายาเสพติดนับเปนภัยคุกคามรายแรงตอการพัฒนาชาติ โดยเฉพาะเยาวชน อีกทั้งยัง
กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม ประเทศชาติตองสูญเสียงบประมาณเพื่อใชในการปองปราม ปราบปราม
อยูเปนจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อทําการตอตานยาเสพติดพรรคมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) สงเสริม สนับสนุน การใหความรูความเขาใจถึงภัยของยาเสพติดทุกชนิดแกเยาวชน
ทั้งในและนอกสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
(๒) สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมอันเปนประโยชนที่ใหเยาวชนมีกิจกรรมตอตานยาเสพติด
(๓) ปองกันและปราบปรามการนําเขา การผลิต การจําหนาย การเสพยาเสพติดใหโทษ
อยางเฉียบขาด รวมถึงลดจํานวนผูเสพติดหนาใหมในการใชยาเสพติดทุกชนิด
(๔) สง เสริม สนั บสนุน ใหก ารประสานงานอย างมีป ระสิท ธิภ าพของทหารและตํ ารวจ
ตระเวนชายแดนรวมถึงผูเกี่ยวของ ในการปองกันการนําเขา การผลิต และจําหนายยาเสพติดใหโทษ
ทุกประเภทตามแนวชายแดนอยางจริงจังและตอเนื่อง
(๕) ใหความคุมครองและกักกันผูที่ติดยาเสพติด และใชวิธีทางการแพทยการฟนระบบทาง
รางกายและจิตใจเพื่อใหเขาเหลานั้นกลับสูสภาพเดิมและมีความรู ความเขาใจถึงภัยของยาเสพติดรวมถึง
การคืนคนดีใหกับสังคมอยางเปนระบบ
(๖) ใหมีมาตรการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐอยางรุนแรงในกรณีที่สืบทราบไดวามีสวนพัวพัน
กับการผลิตการจําหนายและการเสพยาเสพติดใหโทษ
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(๗) กําหนดมาตรการลงโทษผูนําเขา ผูผลิต ผูจําหนาย ยาเสพติดใหโทษอยางรุนแรง
๑๕. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนการสรางนวัตกรรมที่เปนมูลคาเพิ่มที่สําคัญ
ของประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนกระบวนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง นับเปน ภารกิจที่สําคัญยิ่งทั้งตอกระบวนการพัฒนาบุคลากรและประเทศชาติในสวนรวม
พรรคมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) สงเสริม สนับสนุน ทุน การศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอกใหแกนักเรียน นักศึกษา ที่มีความตองการเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดาน
เพื่อนํามาพัฒนาขยายองคความรู ความเชี่ยวชาญแกผอู ื่นตอไป
(๒) สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี โดยเนน ให
นักเรียน นักศึกษา อาจารยจากสถาบัน การศึกษานักวิชาการจากสวนงานราชการตาง ๆ ตลอดจน
ผูเชี่ยวชาญภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อประโยชนใ นเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
พาณิชยกรรม การบริหาร และคุณภาพของชีวิตประชาชน และการสงออก
(๓) สง เสริม สนับ สนุ น ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยี กั บนานาประเทศ เพื่อ พั ฒ นา
เทคโนโลยีเพื่อกอใหเกิดความคิดริเริ่ม และเพื่อใหเทคโนโลยีเหลานั้นมีคุณภาพและพอเพียงเพื่อที่จะ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตอไป
(๔) ใหนําเทคโนโลยีของการใชพลังงานจากธรรมชาติตาง ๆ ที่มีอยูแลวมาประยุกตในเชิง
อุตสาหกรรม การเกษตรและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพเพื่อประโยชนโดยรวมของประชาชน
(๕) สงเสริม สนั บสนุน ใหหนวยงานเอกชนสามารถนําเทคโนโลยีตาง ๆ ที่คิดคน โดย
คนไทยมาประยุกตเพื่อผลิตออกจําหนายสูตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๖) สงเสริม สนับสนุนใหมีการลงทุน ทําวิจัยและพัฒนารวมกัน กับตางประเทศ เพื่อนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมทุกภาคสวนภายในประเทศ
๑๖. นโยบายดานการสงเสริมแรงงาน และสวัสดิการสังคม
การสงเสริมประชาชนที่ใชแรงงานเพื่อการพัฒนาประเทศนับเปนสิ่งสําคัญยิ่งเพราะแรงงานที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นอกจากการจะมีคุณคาเพื่อการพัฒนาภายในประเทศแลว เรายังสามารถ
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สงออกแรงงานไทย ไปใหบริการในตางประเทศดวย ดังนั้น รัฐ จึงมีหนาที่ตองใหสวัสดิการสังคม
แกแรงงานที่สําคัญเหลานี้ในพื้นฐานที่มีคุณภาพพรรคมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) จั ด ทํ า ศู น ย ข อ มู ล แรงงานไทย โดยสํ า รวจสถานภาพแรงงานไทยทั่ ว ประเทศ
โดยจัดระบบการจัดทําทะเบียนแรงงาน ขอมูลพื้นฐานแรงงาน ที่อยูที่ติดตอได ความสามารถเฉพาะ
ทาง สภาพการวางงานความตองการทํางาน ตลอดจนศึกษาความตอ งการแรงงานในตางประเทศ
เพื่อใหแรงงานไทยสามารถกอใหเกิดรายไดตอตนเอง ประเทศชาติมีประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด
และเปนประโยชนตอแรงงานไทยโดยรวม
(๒) แกไขปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ และคําสั่งที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับแรงงาน และสาขา
อาชีพตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๓) ขยายการว าจ า งแรงงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนให ม ากยิ่ ง ขึ้น และให มี องค ก รของรั ฐ
มาดําเนินการควบคุมและดูแลการวาจางอยางใกลชิด เพื่อขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไมเปนธรรมใหหมด
สิ้นไป
(๔) เพิ่มความมั่นคงในการทํางานและหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงานทั้งที่ทํางาน
ในประเทศและตางประเทศ โดยมีองคกรของระบบการประกันสังคมมาเปนผูรองรับในกรณีตกงาน
เจ็บปวย ลาคลอด และอื่น ๆ
(๕) สงเสริม สนับสนุน การจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุม สมาคม และชมรมตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอสังคมและความมั่นคงของชาติ
(๖) สงเสริม สนับสนุน ใหมี ระบบแรงงานสัม พัน ธ การคุม ครองแรงงานและมาตรการ
ความปลอดภัย ในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคีใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
(๗) สงเสริม สนับสนุนการฝกอบรมแกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปองสิทธิและ
ผลประโยชน อันพึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๘) สงเสริม สนับ สนุน จัด ตั้งศู น ยส ารนิเ ทศและสวัสดิ การให เปน ศูน ย ขอ มูลในการให
สวัสดิการแรงงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหการบริการแกผูใชแรงงาน
(๙) สงเสริม สนับสนุนและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อใหมีกองทุนบํานาญแหงชาติสําหรับผูที่
ใชแ รงงานทุกสาขาอาชีพ เพื่ อเปน หลัก และประกั น ความมั่น คงในการดํ ารงชีวิตภายหลังจากการ
เกษียณอายุ
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(๑๐) สง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มีก องทุ น เพื่ อ สวั สดิ ก ารแรงงานและสั ง คมแห ง ชาติ เ พื่ อ ให
ประโยชนแกแรงงานไทยสูงสุด
(๑๑) สงเสริม สนับสนุนใหมีกองทุนการประกันสุขภาพแหงชาติทั้งผูใชแรงงาน ครอบครัว
ผูวางงานรวมจนกระทั่งถึงผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม
๑๗. นโยบายดานการกีฬา
การกีฬานับเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งตอการสงเสริมการสรางความรัก ความสามัคคี การรูแพ
รูชนะ รูอภัย ตลอดรวมเปนเครื่องมือพัฒนาสุขภาพพลานามัยทั้งทางรางกายและจิตใจของประชาชน
ในชาติ กีฬาเปนกิจกรรมที่ตองรวมกันเปนหมูคณะไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา เพศ พรรคมีแนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) สงเสริม สนับสนุน การจัดการแขงขันกีฬาในระดับโรงเรียน หมูบาน ตําบล อําเภอ
จังหวัด จนมาสูระดับชาติ เพื่อคนหาสุดยอดนักกีฬาแตละประเภท รวมถึงการปลูกฝงการเลนกีฬาดวย
กติกา รูแ พ รูช นะ รูอภัย รวมถึงใช การกีฬาในการพัฒ นาสุขภาพ รางกาย ความสามัคคี การมี
ระเบียบวินัย
(๒) สงเสริม สนั บสนุ น ในการจัดหาทุน เพื่อ ใหก ารสนับสนุน แกสุด ยอดนักกี ฬาในการ
ฝกซอมเสริม สรางทักษะทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อกาวขึ้น ไปเปน นักกีฬามืออาชีพระดับ
นานาชาติ
(๓) สงเสริม สนับสนุนการออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการ
สรางสถานที่ฝก สถานที่แขงขัน และสถานที่พักผอนสาธารณะใหพอเพียงโดยเฉพาะในเมืองใหญ
(๔) สงเสริม สนับสนุนใหทุกจังหวัดมีสโมสรกีฬาของจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหประชาชน
ทุกหมูเหลามีโอกาสไดเปนสมาชิกเพื่อฝกซอมหรือเลนกีฬาตามที่ตนเองชอบ
(๕) สงเสริม สนับสนุนและสงเสริมใหเอกชนมีสโมสรการกีฬาของตนเอง เพื่อใหองคกร
เหลานั้นมีชื่อเสียงเปนที่รูจักและสามารถพัฒนาใหเปนสโมสรระดับชาติได
(๖) สงเสริม สนับสนุน ใหมีสนามเด็กเลนและสนามกีฬาทุกหมูบานที่มีผูคนอาศัยอยูตาม
จํานวนที่ระบุไวในกฎหมาย
(๗) สงเสริม สนับสนุนใหมีสวนสาธารณะทุกแหงที่มีผูคนอาศัยอยูหนาแนนเพื่อเปนปอด
ของธรรมชาติ และใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ และใชสําหรับออกกําลังกายและการนันทนาการ
ของชุมชน
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(๘) สงเสริม สนับสนุน การกีฬาและนักกีฬาของชาติใ หมีขวัญกําลังใจและความสามารถ
อยางแทจริง เพื่อนักกีฬาเหลานั้นจะไดสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติตอไป
๑๘. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูพิการในสังคม
การปองกันสตรี เด็ก เยาวชน ผูใหญ ผูสูงอายุและผูพิการในสังคมใหไดรับบริการจากภาครัฐ
เทาเทียมกันกับประชาชนทั่วไป นับเปนภารกิจที่มีความสําคัญยิ่ง พรรคมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) ปรับปรุงแกไขกฎหมาย เพื่อสงเสริม ใหหญิงและชายมีสิทธิเทาเทียมกัน และขจัดการ
เลือกปฏิบัติตอสตรี เพื่อใหสตรีมีสิทธิและเสรีภาพโดยสมบูรณในการพัฒนาประเทศทั้งดานการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม
(๒) จัดหางานที่เหมาะสมและสงวนสิทธิของงานบางประเภทสําหรับสตรี เพื่อเปดโอกาส
ใหสตรีมีโอกาสหางานทําไดมากขึ้น
(๓) คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผูใหญ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและผูพิการ ในสังคม
ใหมีความเปนอยูในสังคมอยางเปนธรรมและมีอาชีพที่เหมาะสม
(๔) ใหการคุมครองการใชแรงงานเด็กอยางเขม งวดโดยการใชแรงงาน จะตองไดรับความ
ยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองใหอยูในความดูแลของหนวยงานของรัฐ และไมใชแรงงานเด็ก
ไปในทางที่ผิดและเกินกวาเวลาที่กฎหมายระบุไว
(๕) พัฒนาแกไขการใชกฎหมายลงโทษ บิดา มารดา หรือผูปกครองที่ทําทารุณกรรมและ
ไมเอาใจใสในการเลี้ยงดูบุตร หรือเด็กที่อยูในความอุปการะ
(๖) ใหการสนับสนุน บิดา มารดา หรือผูปกครองในการชวยเหลือทางดานการเงินในกรณี
ที่มีภาระเรื่องบุตรอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในกรณีที่บิดา มารดา หรือผูปกครองที่มีรายไดต่ํากวา
เกณฑม าตรฐาน รัฐบาลจะตองสนับสนุน ใหเด็กไทยทุกคนมีความเปนอยูที่ดีและมีโอกาสเขาเรียน
ในโรงเรียนใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด
(๗) สงเสริม สนับสนุนใหมีองคกรของรัฐเพื่อที่จะดูแลเด็กอนาถาที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้ง
ใหมีโอกาสไดอยูเทาที่ทางรัฐบาลจะสามารถจัดสรรหามาไดอยางเต็มความสามารถ
(๘) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี อ งค ก รของรั ฐ เพื่ อ ที่ จ ะดู แ ลและให ค วามอนุ เ คราะห
แกผูดอยโอกาสในสังคม เชน ผูที่ทุพพลภาพ ผูที่เกิดมาไมสมประกอบและไมสมประกอบอันเกิดจาก
อุบัติเหตุใหมีความเปนอยูที่ดีและอบอุน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙ ง

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

(๙) สงเสริม สนับสนุน การจัดสถานที่ พื้นที่พิเศษ เพื่ออํานวยความสะดวก เพื่อใหผูพิการ
สามารถใชชีวิตในสังคมไดแบบปกติมากที่สุด
๑๙. นโยบายดานการปลูกฝงอุดมการณ ความรักชาติ ศาสน กษัตริย
ความรักชาติ ความสมานฉันท ของคนในชาติ เปนพื้นฐานที่สําคัญของกําลังอํานาจของชาติ
ในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย การเมือง ระบบเศรษฐกิจ หากคนในชาติ
มีความรักสามัคคี มีความเปนเอกภาพ ในความคิดมากเทาไหรประเทศของเราก็จะมีความแข็งแกรง
ยากที่จะมีสิ่งใดเขามาแทรกแซงได พรรคมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) สง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มีก ารจั ด ระบบการเรี ย นรู ที่เ ชื่ อ มสั ม พั น ธ กั น ในทุ ก ระบบ
การศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสังคม และทุกองคกร วาดวยความสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และสิทธิหนาที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยเปน ประมุข เพื่อความมั่น คง
ของประเทศชาติ
(๒) สงเสริ ม สนั บสนุน ใหมี การจั ดกิจกรรมที่เ กี่ยวกับ การแสดงความรัก ชาติ โดยให
ประชาชนมีสวนรวม
(๓) สงเสริม สนับสนุน ใหเปนศูน ยกลางการพบปะของประชาชน รับเรื่องราวรองทุกข
เปนศูนยกลางในการใหความชวยเหลือประชาชนในทุกดาน เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของพลังอํานาจของชาติ
(๔) สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมเปนที่พึ่งพาและรวมใจคนในชาติ
(๕) สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรม เพื่อการเทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย
อันเปนศูนยกลางของดวงใจไทยทั้งชาติ ปลูกฝงจิตสํานึกใหแกประชาชน
(๖) สงเสริม สนับสนุน การจัดการประชาสัมพันธหนวยงานของรัฐในเรื่องความรักชาติ
ศาสน กษัตริย เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนอยางตอเนื่อง
(๗) สงเสริม สนับสนุน เผยแพรโครงการตามพระราชดําริ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของประชาชน
(๘) สงเสริม สนับสนุน ใหป ระชาชนมีความรูความเขาใจ มีการนําหลักธรรมคําสอน
ในศาสนาที่ตนเองยึดมั่นมาใชในการดํารงชีวิต
(๙) สงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนในทุกศาสนามีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน
เพื่อความรัก ความสามัคคี และความเปนหนึ่งเดียวในชาติ
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ขอบังคับพรรครักษชาติไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอบังคับพรรครักษช าติไทย พ.ศ. ๒๕๕๐โดยที่ประชุม คณะผูจัดตั้งพรรคเมื่อวัน ที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๕๐ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑ
ในการบริ ห ารพรรค ๒๕๕๐ และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรครักษชาติไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใ ชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรครักษชาติไทยเขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“RAKCHATTHAI PARTY”ใชชื่ออักษรยอภาษาไทยวา “รชท.” ใชชื่ออักษรยอภาษาอังกฤษวา “RCT”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรครักษชาติไทยใชเครื่องหมายเปนภาพ หัวใจหกดวงแตละดวงเปนหัวใจแถบ ๓ สี
คือ สีแ ดง หมายถึง พลังสามัค คีของคนไทย สี ขาว หมายถึง ความสุข สงบ สี น้ําเงิน หมายถึ ง
ความร่ํารวย รุงเรือง ลอมรอบประเทศไทยสีเหลืองทอง บนพื้นสีฟา ดานบนของเครื่องหมาย มีคําวา
พรรครักษชาติไทย “RAKCHATTHAI PARTY” ดานลางเครื่องหมาย มีคําวา เพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และประชาชนชาวไทย ดังภาพ
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โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
“พรรครักษชาติไทย” หมายถึง การทํางานเพื่อบํารุง รักษา พัฒนาสรรพสิ่งบนแผนดินนามวา
ชาติไทยของพี่นองชาวไทย ใหกาวหนาสถาพร ดวยสํานึกรวมกันในบุญคุณของแผนดินเกิด
หัว ใจสี ธ งชาติ ไ ทย หมายถึ ง ดวงใจของคนทั้ ง ชาติ ที่ ห ลากหลายด า นเชื้ อ ชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม และอาชีพในแตละภูมิภาค ที่มีความจงรักภักดีในความเปนชาติไทยรวมกัน
แผนที่ประเทศไทยสีทอง หมายถึง ชาติไทยที่มีการเจริญรุงเรืองจากการรวมใจของคนไทย
ทั้งชาติในการเทิดทูน บํารุงรักษา พัฒนาดวยใจภักดี เกิดเปนดวงดาวหาแฉก เจิดจรัสแจมใสในทองฟา
รอบชาติไทยจากการรวมใจของคนทั้งชาติ อันเปนนิมิตแหงการกาวหนาสถาพรของประเทศไทย
ขอ ๕ สํานักใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๑๖ - ๑๑๘ ถนนพระราม ๔ แขวงตลาดนอย
เขตสัมพันธวงค กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๑๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรครักษชาติไทย ที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวาพรรครักษชาติไทย
สาขา
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิกพรรครักษชาติไทยมี ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๒) สมาชิกสามัญ
ขอ ๘ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่มีอุปการะคุณตอพรรคหรือผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
หรือผูเชี่ยวชาญที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีม ติใ หเชิญเขามาเปน สมาชิก โดยบุคคลนั้น ตองยื่น
ใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๙ สมาชิ ก สามั ญ ได แ ก บุ ค คลที่ ยื่ น ใบสมั ค รตามข อ บั ง คั บ พรรคและคณะ
กรรมการบริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๑๐ สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงพรรคประจําปสวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บ
เมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารของพรรค
ขอ ๑๑ บุคคลที่มีคุณสมบัตดิ ังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
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(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไม เ ป น บุ ค คลที่ศ าลสั่ ง ให เ ปน บุ ค คลไร ค วามสามารถหรื อ เสมื อ นไรค วามสามารถ
และไมเปนผูอยูในระหวางการพิจารณาตัดสินคดีทางอาญา และหรือถูกพิพากษาของศาล
(๕) ไม เ ป น บุ ค คลวิ ก ลจริ ต จิ ต ฟ น เฟ อ นไม ส มประกอบ หรื อ ติ ด ยาเสพติ ด ของมึ น เมา
อยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย ทรงเปน ประมุข
ของชาติ
(๘) มีความเขาใจในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๑๒ การสมัครเปนสมาชิกพรรครักษชาติไทย ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิม พ
ของพรรคตอเลขาธิการพรรค หรือประธานสาขาพรรคแลวใหเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค
พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใ หรับเปน
สมาชิกได สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๓ การคัดคานผูสมัครเปน สมาชิกสามัญตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาหาคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คํ า คั ด ค า นให ยื่ น ต อ เลขาธิ ก ารพรรคหรื อ ประธานสาขาพรรคแล ว แต ก รณี แ ละให ส งวน
คําคัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหาร
พรรคเพื่อรับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๔ ถ า คณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ ไ ม รั บ ผู ใ ดเป น สมาชิ ก สามั ญ โดยจะมี
คําคัดคานหรือไมก็ตามใหมีหนังสือ แจงใหผูนั้น ทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหาร
พรรคใหถือวาถึงที่สุด
ขอ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๑
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(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๗๙ วรรคสอง
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๖ การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๕ (๕) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน
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
ให หั ว หน า พรรคส ง รายงานหรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ การมี ม ติ ไ ปยั ง ประธานรั ฐ สภาและ
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๗ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรครักษชาติไทย ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ให ยื่ น หนั ง สื อ เป น หลั ก ฐานต อ เลขาธิ ก ารพรรคและมี ผ ลเมื่ อ
หัวหนาพรรคลงนามรับใบลาออก
(๒) สมาชิกสามัญ ใหยื่น ใบลาออกตอ สํานั กงานใหญของพรรคและมี ผลเมื่อเจาหนา ที่
สํานักงานใหญพรรคไดรับหนังสือแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๘ มาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิท ธิได รับการคั ดเลื อกจากพรรคใหเ ปน ผู สมัค รเลื อกตั้ งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือ คณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
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(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เป น ผู ที่ มีค วามรู มีอุ ด มการณ อย า งแรงกลา และยึ ดมั่ น ในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณ และแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป น ผู ที่ไม มี ปญหาขั ดแย งหรื อบกพร อง จนได รั บการตํ าหนิ จากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและหรือสมาชิกพรรคตอไป
ขอ ๑๙ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รว มรั บ ผิด ชอบต อเสถี ย รภาพของพรรคและให ค วามร ว มมื อ ในกิ จกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุน สมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบัง คับของพรรคอยางเครงครั ดใหการสนับสนุน นโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๐ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมือ งและเข าสู การบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อ บรรลุเ ปาหมายตาม
อุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริม สถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํ ารงชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคี ระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
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(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจที่ไมช อบธรรม และสงเสริมอาชีพ
ใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหค วามสําคัญแกมวลสมาชิ กพรรคทุกท านอยางเต็ ม รูปแบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๑ เพื่อเปน การสง เสริม ความรูความเข าใจทางการเมื อ งแก สมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไปอันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
วิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
กระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุม ชนทองถิ่น เพื่อ ให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากร ศาสนา ความเชื่อและศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
ดวยกระบวนการที่หลากหลาย
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขารับฟง การอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙ ง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๒ เพื่อ ให สมาชิ กพรรครว มกั น สรางพรรครัก ษช าติไ ทย ให เป น พรรคการเมือ ง
ที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิ ก พรรคทุ ก ระดั บ ต อ งยึด มั่ น ในอุด มการณข องพรรคและไมฝ า ฝ น ต อระเบี ย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใ ชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น โดย
ขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคหรือคณะกรรมการสาขา
พรรค ไดรับทราบทันที ตามแตกรณี
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและ
วงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรค ที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนิน งานในรัฐ สภาสมาชิกจะต องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีม ติและนั ย
เดียวกันนี้ หากสมาชิกพรรค และหรือกรรมการบริหารพรรค ปฏิบัติโดยไมไดรับการมอบหมายเปน
ลายลักษณอักษร หรือมีบันทึกการประชุมที่เปนลายลักษณอักษรรวมถึงมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบ
ขอ ๒๓ 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

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการพัฒนา ปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศ รีเกียรติยศชื่อเสียง ศาสนา ความเชื่อ ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ประเทศชาติ และมีความรักชาติเปน อัน หนึ่งอัน เดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๔ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคนประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่นที่เห็นเหมาะสม
ขอ ๒๕ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวาสิบหาคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๔
(๓) ให หั วหน าพรรคที่ ได รั บเลื อกตั้ งใหม เสนอชื่ อบุ คคลที่ เห็ น สมควรให เป น กรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรูความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสี ย สละให กั บ พรรคจํ า นวนกึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะ
กรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมไดกําหนดตาม (๒) ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

จํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเ สนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนดในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
ตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรค
ไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ไดแตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ
(๑)
(๒)
(๓)

๒๗ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
ตาย
ลาออก
ขาดจากสมาชิกภาพ

(๔) กรรมการบริหารพรรคทานใดจงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินอันเปนเท็จ ตอทางราชการใหกรรมการทานนั้นพนจากตําแหนง
(๕) กรรมการบริ ห ารพรรคท า นใดจงใจหรื อ เจตนาทํ า ลายพรรคให เ กิ ด ความเสี ย หาย
ทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
(๙) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
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

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

กรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุ
ตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
หากเกิ ดกรณีอื่ น อั น เปน เหตุ ใ ห คณะกรรมการบริ หารพรรคพน จากตํา แหนงทั้ งคณะหรื อ
ครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตนใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อ
ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณี ที่ มี เหตุ ใ ห คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพ น จากตํ าแหน ง ทั้ งคณะให ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๘ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนิน กิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุม
ใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรั บเลือกเปน สมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงค หาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงิน เพื่อ เปน คาใชจ ายเกี่ยวกับการเลือ กตั้ง สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร
ในส ว นของพรรคและผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค โดยไม เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบระบบสัดสวนโดย
จัดสรรเปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง โดย
จัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
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(๕) ควบคุ ม ไม ใ ห ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้ง
แตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ให ความเห็น ชอบในการแต งตั้ งหรือ ถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต าง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนิน งาน ของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และให
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) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรค
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
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ขอ ๒๙ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดาํ เนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน า พรรค มี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผู ต รวจสอบและกํ า กั บดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรคตามที่ ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เป น เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค และที่
ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิ ก ารพรรค มี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขาธิ ก ารพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๓๐ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้งใหคณะกรรมการบริหารพรรค
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคนเพื่อทําหนาที่คัดเลือกสมาชิกพรรค
ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๓๑ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรค เพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรในนามของพรรคทั้ ง แบบสั ด ส ว นหรื อ แบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง เพื่ อ เสนอ
ตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๑) ให สํ า นั ก งานใหญ ข องพรรค มี ห น า ที่ ใ นการรั บ สมั ค รสมาชิ ก พรรคผู ป ระสงค
ที่จ ะลงสมั ค รรั บ เลื อกตั้ ง ในแบบสั ด ส ว น หรื อ แบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง เพื่ อ เสนอต อ คณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคล
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย มี ค วามรู ค วามสามารถเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๓๒ การตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัคร
รับเลือกตั้งใหถือเปนที่สุด เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น ก็ใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการ บริหารพรรคไดมีมติ
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ขอ ๓๓ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๔ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูเทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปนผู
พิจารณาแลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีท่ีไมมีสมาชิก
สภาผูเทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปน ผู
พิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใดให
ขึ้น อยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคเปน ผูพิจารณาอนุมัติตามความประสงคของ
สมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาวตอง
มีสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป แตทั้งในวาระแรกตองไมนอยกวา
ภาคละหนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย
ขอ ๓๖ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๗ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวันและเมื่อสาขาพรรคใดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุม สาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในสาขา
พรรคนั้นเขาประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙ ง

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๓๘ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในสาขา
พรรคนั้นจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ ที่เห็นเหมาะสม
ขอ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระ
แลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๔๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๘
(๒) ใหเลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๘ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙ ง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

(๖) เสนอแนะขอ ขัด ขอ งและแนวทางแก ไขที่ สาขาพรรคไดป ระสบป ญหาตอพรรคเพื่ อ
พิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่น
อื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทํ าแผนงานโครงการและรายงานผลการบริ หารของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๒ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผู ทําหนา ที่แ ทนในกรณีที่ ประธานสาขาพรรคไม อาจปฏิ บัติ หนา ที่ไ ด
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่ พ น จากตํ า แหน ง อยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๔๓ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๔๒
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙ ง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๔๔ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดให
มอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนได
ขอ ๔๕ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๖ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือ
เมื่อกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มี
อยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอ เปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๗ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลงลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๘ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙ ง

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๔๔ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๙ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๘ มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมให
รองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับ
ถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใด คนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห ร องเลขาธิ ก ารพรรคหรื อ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุม ใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนา
พรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙ ง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกัน ขอใหเปด ประชุม เปน พิเศษในการขอใหมีประชุม พิเ ศษจะตองมีวาระหรือประเด็ น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึ งจะเปน องคประชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 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 แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๖ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
กรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูขณะนั้น
เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและ
ดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการสาขาพรรคเรียก
ประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุมระเบียบวาระใหเปนไป
ตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๗ ญัตติของผูขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรคพรอม
กับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๘ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
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(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๙ ในการประชุม ใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๕๘ มาประชุมไมนอยกวา
สามสิบคน จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๖๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขา
พรรคไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ป ระชุ ม ให คณะกรรรมการสาขาพรรคที่ม าประชุม เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ งเป นประธาน
ที่ประชุมและใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๖๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๒ คําบอกกลาวเรียกประชุม ใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๓ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรคอย า งน อ ยหนึ่ ง เดื อ นต อ ครั้ ง และ
ประธานสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตาม
คํารองขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการ
ขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๔ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ต อ งมี ก รรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในคณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดย
ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธาน
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ไดก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฎิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๖๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีใหถูกตอง ตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อ
แสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๖๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชีตาม
(๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแ ลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวัน สิ้น เดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๘ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ได จดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใ หจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได และ
คาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขา
พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
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งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายได แ ละค าใช จา ยอยา งนอ ยต องแสดงที่ ม าของรายได ซึ่ง ได รั บจากเงิ น บริ จาคเงิ น
สนั บ สนุ น จากรั ฐ และรายได อื่ น ที่ มี กั บ ทางใช ไ ปของค า ใช จ า ยดํ า เนิ น การของพรรคการเมื อ ง
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไว โดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผสู อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๖๙ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุม
ใหญพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปด
ประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่งหัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงิน
ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้งสําเนา
บัญชี
เมื่อนายทะเบียนไดรับงบการเงินและสําเนาบัญชีตามวรรคสองแลวใหน ายทะเบียนเสนอ
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและประกาศใหสาธารณชนทราบ
ขอ ๗๐ ใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการสาขา
พรรคการเมือง มีหนาที่ยื่น บัญชีแ สดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ของตน คูสมรส และบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนงและภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พนจากตําแหนง
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายอื่นแลว บุคคลนั้นอาจสงสําเนาบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินที่ยื่นไวตามกฎหมายอื่นนั้นตอนายทะเบียนแทนก็ได
ขอ ๗๑ ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ
ดังตอไปนี้
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(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิกใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึง บัน ทึ กลงในบัญ ชี และในกรณี ที่ ไม อ าจคิด มู ลค า ได ใ ห ร ะบุ ร ายละเอีย ดเกี่ ย วกั บทรั พย สิ น หรื อ
ประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ขอ ๗๒ หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรค
การเมือง และสมาชิกซึ่งไดรับการบริจาคตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๗๓ บรรดาเงินที่พรรคการเมืองไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคการเมืองและ
เหรัญญิกพรรคการเมืองนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิช ยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีใ นนามของพรรค
การเมืองนั้น
ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองนําเงิน ไปฝากไวกับธนาคาร
พาณิช ย ใหหัวหนาพรรคการเมื อ งแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเ งิน ฝากและจํานวนเงิน ที่เปดบัญ ชี
ของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิช ยรับ รองแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๗๔ หามมิใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขา
พรรคการเมือง หรือสมาชิกผูใดรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เปนการบริจาคโดยไมเปดเผย
ขอ ๗๕ หามมิใหพรรคการเมือง หรือสมาชิกผูใดรับเงินทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจาก
ผูใด เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร
ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือกระทําการอันเปนการกอกวนหรือคุกคาม
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทําการอันเปนการทําลายทรัพยากรของ
ประเทศ หรือเปนการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙ ง

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๗๖ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือเวนการกระทําอันควรแกการ
ลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๗๗ เมื่ อ ไ ด รั บ ห นั ง สื อต า ม ข อ ๗ ๖ แ ล ว ใ ห หั ว ห น า พร ร ค ม อบ อํ า น า จ
ใหกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลว
เห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลให
เสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ ก สามั ญ ไม เ กิน กว า ห า คนเป น กรรมการพิ จ ารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๗๘ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๗๙ 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
(๕) พิจารณานําเสนอที่ประชุมใหพนสภาพการเปนสมาชิกพรรค
ในกรณีที่หั วหน าพรรคเห็ น วา ควรไดรับ การลงโทษ โดยการลบชื่อ สมาชิกผูถู กกล าวหา
ออกจากทะเบียนใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๘๐ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๗๙
วรรคสอง ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๖

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙ ง

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

หมวด ๑๓
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๘๑ การแกไขเพิ่ม เติม ขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็แตดวย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๘๒ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๘๓ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมี
อํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๔
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๔ พรรครั ก ษ ช าติ ไ ทย มี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารง
รักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๘๕ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘๖ ในกรณี ที่ พ รรครั ก ษ ช าติ ไ ทยต อ งยุ บ เลิ ก ให ท รั พ ย สิ น ของพรรคตกเป น ของ
สภากาชาดไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครักษชาติไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครักษชาติไทย จํานวน ๗ คน คือ
๑. นายวิญู ศิริยากร
หัวหนาพรรค
๒. นายสุชาติ โชววิวัฒนา
รองหัวหนาพรรค
๓. นางวิภารดี ภูวนาถนรานุบาล
เลขาธิการพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙ ง
๔.
๕.
๖.
๗.

นายสุทิน วงศสืบชาติ
นายณรงค สิมากร
นายอํานาจ อํานาจประชา
นางสุรีย วงศสืบชาติ

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค

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

