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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคอนุรักษนิยม

ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคอนุรักษนิยม
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนู ญ วา ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๕/๒๕๕๑ ตั้งแตวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองของพรรคอนุรักษนิยม ดังนี้
นโยบายพรรคอนุรักษนิยม
พ.ศ. ๒๕๕๑
๑. ดานการเมืองและการปกครอง
๒. ดานการเกษตร
๓. ดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๔. ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
๕. ดานสังคมและสาธารณสุข
๖. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๗. ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๘. ดานพัฒนาเมืองและชนบท
๙. ดานการลงทุนและอุตสาหกรรม
๑๐. ดานการตางประเทศ
๑๑. ดานความมั่นคงและการปองกันประเทศ
นโยบายเรงดวน
๑. เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การแกปญหาชายแดนภาคใต “ยุทธศาสตร
ใตรมเย็น”
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๒. โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต (Southern Seaboard) เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ภาคใต
๓. โครงการฟนฟูหวยบนดินใหถูกตองตามกฎหมาย
๔. เรงรัดพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ จะสรางเขื่อน - ฝาย แกม ลิงเพื่อกักเก็บน้ํา สําหรับ
การเกษตร - บริโภค
๕. สรางรางรถไฟคูขนาน จํานวน ๔ สาย ใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ ป กรุงเทพ - เชียงใหม
กรุงเทพ - ระยอง กรุงเทพ - ภูเก็ต กรุงเทพ - อุบลราชธานี เพื่อรองรับ ระบบ Logistic
สนับสนุนกองทุนกูยืมกองทัพแรงงานไทยทุกภูมิภาคไปทํางานในตางประเทศกวาสองลานคน
ไปทํางานกอน แลวผอนใหรัฐทีหลัง เชน กอสราง - พยาบาล - สปา - นวดแผนไทย - กุกอาหารไทย อื่น ๆ
พรรคอนุรักษนิยมมุงเทิดทูนและรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยยึดมั่นในหลักเสรีภาพที่สราง
ความเปนธรรมในสังคมและการพัฒนาประเทศ กลาที่จะตัดสินใจในการแกปญหา ปองกันปญหาและ
สนองความตองการของประชาชนไทยทั้งชาติ เพื่อใหเกิดการกระจายความเจริญดวยการพัฒนาทั้ง
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสาธารณสุขและดานอื่น ๆ อยางสอดคลองและ
สมดุล ดั่งคําขวัญที่วา “ปากทองประชาชน ตองมากอน”
๑. ดานการเมืองและการปกครอง
พรรคอนุรั กษ นิย มยึ ดมั่น และพั ฒนาการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยเนนเรื่องหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน การควบคุมและ
ถวงดุลการใชอํานาจทางการเมืองและการปรับปรุงองคกรของรัฐใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญใหมีความ
เขมแข็งสอดคลองกับเปาหมายดังกลาว
๑.๑ สงเสริมบทบาทของประชาชนและสื่อมวลชนใหมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบในการ
เสริมสรางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคง และเปน กลไกที่เที่ยงธรรมในการชี้วัดการ
บริหารงานของฝายบริหาร
๑.๒ พัฒนาการเมืองใหมีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้นกวาที่เปนอยูปจจุบัน โดยจะสงเสริม
เปดโอกาสใหประชาชนทุกคนทุกฐานะและทุกกลุมอาชีพเขามามีสวนรวมในกระบวนการการเมืองมาก
ขึ้นในกิจกรรมทางการเมืองในระดับตาง ๆ ตามความเหมาะสมและมีความเสมอภาคกันมากขึ้น
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๑.๓ สงเสริมสถาบันการเมืองใหเปนองคการที่มีสมรรถภาพสูงในการบริหารราชการแผนดิน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและในการสรางประเทศใหเปนผูนําในสังคมนานาชาติ
โดยเรงพัฒนาการเมืองไทยใหสอดคลองและทันกับการพัฒนาดานอื่น ๆ
๑.๔ สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการเมืองออกสูภูมิภาคและทองถิ่น เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในทางการเมืองมากขึ้น โดยเรงรัดพัฒนาบุคลากรที่จะรับอํานาจที่กระจายไปให และพัฒนา
กลไกการบริหารเพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจและมีความรับผิดชอบควบคูกันไปกับการใชอํานาจ
๑.๕ พัฒนาการเมืองในระบบรัฐสภาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในอันที่จะดูแล
สิทธิประโยชนของสังคมอยางเปนธรรม รวมถึงเสริมสรางสถาบันรัฐสภา ใหมั่นคงและมีเกียรติภูมิเปน
ที่เชื่อมั่นศรัทธาประชาชน
๑.๖ สนับสนุนบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต โดยการสงเสริมกิจกรรมในดานนี้โดยเฉพาะ
๒. ดานการเกษตร
๒.๑ ส ง เสริ ม ให มี ก ารลงทุ น อุ ต สาหกรรมแปรรู ป สิ น ค า เกษตร ก อ นส ง ออกจํ า หน า ย
เพื่อเพิ่มมูลคา โดยสงเสริมใหกระจายสาขาโรงงานใหมีขนาดเล็ก แตมีเทคนิคและคุณภาพที่ทันสมัย
ไปตั้งในทองที่แหลงที่ผลิตวัตถุดิบ ทั้งนี้ เพื่อปองกันเกษตรกรทิ้งถิ่นฐานหรือการเคลื่อนยายแรงงาน
ซึ่งกอใหเกิดปญหาทางสังคม และยังเปน การกระจายรายไดไปยังทองถิ่นใหมีเงิน หมุนเวียนเปนการ
พัฒนาที่ทั่วถึง ลดการขาดแคลนแรงงานการเกษตร และยังแกปญหาผูผลิตเรื่องขาดแคลนแรงงานบาง
ฤดูเปน การเพิ่ม รายไดใ ห เกษตรกรใหมีง านทําตลอดทั้งปด วย เพื่อ ใหน โยบายดัง กลาวนี้สํ าเร็จผล
รัฐ จะตองปรับปรุงการขนสงระบบรางใหรับสิน คา จาก โรงงานยอยตาง ๆ ออกสูตลาดดวยความ
สะดวกและราคาถูก
๒.๒ ปรับปรุงระบบการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเรงรัดการกระจายถือครองที่ดิน ใหแกเกษตรกรที่
ยากจนและไมมีที่ทํากิน หรือมีแตไมเพียงพอตอการยังชีพของครอบครัวพรอม ๆ ไปกับการใหความ
ชวยเหลือในดานปจจัยการผลิตและการตลาดควบคูกันไปอยางแทจริง
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๒.๓ สนับสนุนใหเกษตรกรจําหนายผลิตผลไดในราคาที่เปนธรรม รวมทั้งการกําหนดราคา
ขั้นต่ําสําหรับผลิตผลในกรณีที่จะเปนประโยชนแกเกษตรกรอยางแทจริง ทั้งนี้ จะสงเสริมบทบาทของ
สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกรและองคกรเกษตรใหเขมแข็งและเปนตัวแทนของเกษตรกรและมี
อํานาจตอรองมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากการที่มีจํานวนมากใหกลายเปนพลัง
๒.๔ สนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบันการเกษตรกร สมัชชาและสภาการเกษตรของประเทศ
เพื่อเปดโอกาสใหตัวแทนเกษตร หรือกลุมเกษตรกรในรูปตาง ๆ เขามามีสวนรวมกับภาครัฐและธุรกิจ
เอกชนในการประสานนโยบายการผลิต การแปรสภาพผลิต การแปรสภาพผลผลิตและการตลาดอยาง
เปนระบบครบวงจร
๒.๕ เรงรัดพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ จะสรางเขื่อน - ฝาย แกม ลิงเพื่อกักเก็บน้ํา สําหรับ
การเกษตร - บริโภค การปองกันน้ําทวมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ตอนลาง การใชน้ําอยางถูกระบบ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ําธรรมชาติใหเพียงพอเพื่อการดํารงชีพ จัดทําแผนแมบทการ
ชลประทาน เพื่อวางแผนการจัดสรรน้ําปองกันน้ําทวมใหแกการเกษตร แหลงน้ําในไรนา ตลอดจนการ
กระจายการกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็กและแหลงกักเก็บน้ําตาง ๆ เพื่อชวยแกปญหาขาดแคลนน้ําในการ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร โดยกําหนดองคกรที่รับผิดชอบในการนําทรัพยากรน้ําจากแหลงน้ํา
นานาชาติมาใชประโยชนตามสิทธิของประเทศในระยะยาวตอไป
๒.๖ รว มมือ เจรจากั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น เพื่ อ วางแผนรื้อ ฟ น โครงการระหว างประเทศ
สรางเขื่อนกั้น แมน้ําโขงที่ผามอง โดยใชเทคนิคที่กาวหนาไมใ หกระทบสิ่งแวดลอม หากโครงการ
สําเร็จจะเปนแหลงผลิตพลังงานไฟฟาที่พอเพียง ลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงและเปนการผลิตพลังงาน
ที่สะอาดไมกระทบสิ่งแวดลอม ผลพลอยไดที่ตามมาจะทําใหมีการผันน้ํามาใชในการเกษตรทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่มีพื้นที่ทางการเกษตรมากที่สุดอยางเพียงพอ เปนการสรางเศรษฐกิจที่
มั่นคงใหกับพลเมืองสวนใหญของประเทศ
๒.๗ สงเสริม สนับสนุน และปรับปรุงระบบการผลิตทางการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สินคาทาง
การเกษตรชนิดใหม ๆ ที่เชื่อมโยงและเอื้อประโยชนตอ อุตสาหกรรมทางการเกษตร รวมทั้งการ
สงเสริมการทําไรนาสวนผสม การดําเนินธุรกิจดานปศุสัตวและการประมงทั้งภายในและตางประเทศ
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๒.๘ สนับสนุนและสงเสริมสถาบันการศึกษาใหทําวิจัย ใหนําทุกสวนของการผลิตการเกษตร
เพื่อนํามาใชประโยชนใหม ากที่สุด ซึ่งจะเปนการเพิ่มรายไดใหเกษตรกร และลดมลภาวะที่เกิดจาก
ชิ้นสวนผลิตผลที่ไมนํามาใชประโยชนดวย
๒.๙ ใหความชวยเหลือแกไขภาวะหนี้สิน ของเกษตรกรดวยการจัดใหมีสิน เชื่อดอกเบี้ยต่ํา
ตลอดจนการใหความชวยเหลือดานวิชาการ และปจจัยการผลิตแกเกษตรกรตามความจําเปน สนับสนุน
กองทุนหมูบาน กองทุนวิสาหกิจชุมชนและสินคา OTOP เพื่อสรางรายไดใหชุมชน เชน การสราง
โรงสีขาวอําเภอละ ๑ หลัง งบประมาณที่ไดก็นํามาจัดเก็บในรูปแบบกองทุนสหกรณ แกลบก็นํามาทํา
เปนถานอัดแทงเพื่อจําหนาย สวนรําขาวก็นํามาจําหนายใหกับผูเลี้ยงสุกร หรือไก รายไดก็นํามาจัดเก็บ
ในรูปแบบกองทุนสหกรณ
๒.๑๐ เพิ่ ม มาตรการป อ งกั น และปราบปรามการบุ ก รุ ก และการตั ด ไม ทํ า ลายป า ให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การอนุรักษปาตนน้ําลําธารและการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม
โดยการเรงรัดการปลูกปาในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทําลาย รวมทั้งสงเสริมเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจในที่ดิน
กรรมสิทธิ์ของตนเอง
๒.๑๑ สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ พื ช พั น ธุ สั ต ว แ ละระบบการเกษตรกรรม
ให ทั น สมั ย และก า วหน า อยู เ สมอเพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต จนสามารถเข า แข ง ขั น
ในตลาดโลกได โดยรวมมือกับเอกชนเพื่อจัดหาพันธุพืช พันธุสัตว ลดการใชปุยและเคมีภัณฑทางการ
เกษตรใหสงเสริมการใชปุยอินทรีย ปุยชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑๒ พัฒนาและปรับปรุงขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรและบริการขาวสารดานการเกษตรและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางกวางขวางและรวดเร็วแกการเกษตร เพื่อประโยชนในดานการผลิตและ
การตลาดอยางแทจริง
๓. ดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
พรรคอนุรักษนิยมตระหนักในบทบาทและความสําคัญของผูใชแรงงานใหมีงานทําทั่วประเทศ เพื่อ
เสริ ม ศัก ยภาพในการพัฒ นาประเทศ และสามารถแข งขัน กับ ตางประเทศได อยา งมี ประสิทธิ ภาพ
จึงไดประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการสงเสริมและสนับสนุนผูใชแรงงานได
มีความรูการฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อเพิ่มพูนองคความรู ความสามารถ มีคุณธรรม บนพื้นฐาน
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ความเขาใจอันดีระหวางผูใชแรงงานดวยกัน พรอมทั้งสนับสนุนผูใชแรงงานและฝายนายจางใหไดรับ
คาจางสวัสดิการอยางเหมาะสมและเปนธรรม
๓.๑ สงเสริมและพัฒนาหลักประกันดานสวัสดิภาพ สวัสดิการและรายไดใหแกผูใชแรงงาน
ตลอดเวลา เพื่อใหสามารถมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีและสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริง
๓.๒ สงเสริมใหผูมีแรงงานมีสิทธิเสรีภาพและมีสวัสดิการไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การประกันสังคม รวมทั้งมีการคุมครองสิทธิประโยชน ความสะดวกของผูใชแรงงานในการรับบริการ
สวัสดิการนั้น ๆ อยางเต็ม ที่ พัฒนากลไกในการสงเสริมและพิทักษสิทธิประโยชนของผูใ ชแรงงาน
เชน สหภาพแรงงาน กลุมสมาคมและชมรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมและชาติ
๓.๓ สงเสริม ใหมีการวางแผนทรัพยากรกําลังคนทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งมีการ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงาน ทั้งแรงงานที่ไรฝมือและแรงงานฝมือ
๓.๔ คุมครองผูใชแรงงานเด็ก เยาวชนและสตรีมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งในดานสิทธิเสรีภาพ
สวนบุคคล สิทธิประโยชนในดานสภาพการจาง เงินเดือน คาตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ และลักษณะงาน
รวมทั้งการกําจัดการเอารัดเอาเปรียบและการกดขี่ผูใชแรงงานเหลานั้นอีกดวย
๓.๕ จัดตั้งหนวยงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพื่อศึกษาตลาดแรงงานทั้งในประเทศและ
ต า งประเทศเพื่ อ ติ ด ต อ เป น ตั ว แทนทํ า สั ญ ญาโดยตรง และให ค วามช ว ยเหลื อ จั ด ส ง แรงงานที่ มี
ความสามารถและประสงคจะทํางานในตางประเทศ ภายใตการติดตามใหความคุมครองโดยเจาหนาที่
ของรัฐ ใหการชวยเหลือผูที่ทํางานอยูในตางประเทศแลวใหมีงานทําตอไป รวมถึงการรับรองอนุสัญญา
องคการแรงงานระหวางประเทศใหเพิ่มมากขึ้น
๓.๖ นําแรงงานไทยที่กลับจากตางประเทศ มาใชประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ชาติอยางจริงจัง
๔. ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
พรรคอนุรั ก ษนิ ย มจะสง เสริ ม การพัฒ นาเศรษฐกิจ ที่ มุง สรา งสมดุ ลภาคเกษตรกรรมและ
การกระจายทรัพยสิน รวมทั้งรายไดใ หมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น โดยวิธีการปฏิรูปทางการเกษตร
การปฏิ รู ป ที่ ดิ น การปฏิ รู ป ด า นการเงิ น การคลั ง การจั ด สรรงบประมาณและภาษี อ ากรให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะตองสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ของประเทศมากยิ่งขึ้นตามไปดวย
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๔.๑ จะสงเสริมโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต (Southern Seaboard ) เพื่อพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจภาคใตใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น การสงเสริม Southern Seaboard เพื่อพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจใหดีขึ้น เปนการกระจายรายไดสูทองถิ่น
๔.๒ สงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทองเที่ยวเชิงเกษตร และ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางและธรรมชาติสราง เพื่ออนุชนรุนหลังจะไดใชประโยชนทั้งการศึกษา
โดยใหความสําคัญกับองคกรสวนทองถิ่นและประชาชนในทองถิ่น “Home Stay” ใหองคการสวนทองถิ่น
มีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยว จะไดปลูกฝงจิตสํานึกของอนุชนรุนหลังใหมีความรักตอถิ่น
ที่อยู และพัฒนาทองถิ่นใหนาอยูตอไป
๔.๓ จะเรงฟนฟูหวยบนดินใหถูกตองตามกฎหมาย และเปด Casino ภูมิภาคละ ๑ แหง เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจ เพื่อนํารายไดคืนสูทองถิ่นและประชาชน โดยการเขารับ
การรักษาพยาบาลฟรี ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และก็เพื่อเปนการนํานักทองเที่ยวเขามาในประเทศ
สงผลถึงธุรกิจภายในประเทศ ไมวาจะเปนธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการคา การทองเที่ยวในประเทศที่ดีขึ้น
ลดอัตราการวางงาน เนื่องจากมีการจางงานในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น
๔.๔ รักษาและสงเสริมสภาวะทางการเงินใหมีเสถียรภาพ โดยใหมีปริมาณเงินที่เพียงพออยู
ในอัตรา ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาคและ
ระหวางประเทศ และการกระจายรายไดใหทั่วถึง ทั้งสวนภูมิภาคและทองถิ่นใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
๔.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาคและระหวางประเทศ
มีสถาบันทางการเงิน ธนาคารพาณิชย ตลาดหลักทรัพยและบริษัทการเงินประเภทตาง ๆ กระจายไป
ทั่วทุกภาคของประเทศ และมีความเจริญเติบโตขึ้นไปอยางมั่นคง จนสามารถใหบริการแกประชาชน
ทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งจัดใหมีมาตรการและระบบการควบคุม ติดตามการบริหารของหนวยงานเหลานี้
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชนทั่วไปอยางแทจริง
๔.๖ สงเสริมการกระจายรายไดและการออมของประชาชนใหกวางขวางและทั่วถึงครอบคลุม
ทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งใหความมั่นคงปลอดภัยแกผูออม ทั้งนี้ เพื่อลดชองวางระหวางคนร่ํารวยกับคนจน
และชองวางระหวางชนบทกับเมือง
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๔.๗ สงเสริม การลงทุน ทางอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กใหกระจายออกสูช นบท
หรือพื้นที่แหลงที่ผลิตวัตถุดิบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแปรรูปสินคาเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
ซึ่งเปน การกระจายรายได ใหมี ทุน หมุ น เวีย นกระจายไปทั่ วถึ งชนบท ซึ่ง เป น พื้ น ฐานการพั ฒนา
เศรษฐกิจชนบท และยังจะเปนการสงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน ปองกันแรงงานยายถิ่น
ซึ่ ง เป น ป ญ หาทางสั ง คม เพื่ อ ส ง เสริ ม จู ง ใจให ผู ล งทุ น กระจายลงทุ น ดั ง กล า วนี้ หน ว ยงานรั ฐ
จะสนับสนุนลดหยอนภาษีและพัฒนาการขนสงระบบรางใหสามารถขนสงสินคาสูตลาดในราคาต่ําสุด
๔.๘ จะปรับปรุง พัฒนาระบบขนสงสินคาจากแหลงผลิตชนบทสูตลาด โดยระบบรางเพื่อลด
ตนทุนการผลิตและลดการขาดดุลการคาจากการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ
๔.๙ สงเสริมและพัฒนาเสนทางเดินเรือทะเลเชื่อมทะเลอันดามันและอาวไทยใหเปนศูนยกลาง
การคมนาคมของภูมิภาคและของโลก โดยการลงทุนรวมกับนานาชาติ ขุดคลองเชื่อมการเดินเรือสมุทร
ระหวางทะเลอันดามันและอาวไทย เพื่อลดระยะทางขนสง และจูงใจใหนานาชาติม าใชบริการผาน
เสนทางใหมซึ่งเปนการลดระยะทาง ลดเวลาและลดคาใชจายลงเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ เพื่อแกปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจและสังคม การวางงานของคนไทยในประเทศ เพิ่มรายไดเขาสูประเทศใหเพียงพอตอ
การพัฒนา เปนศูนยกลางการสงสินคาการเกษตรออกสูตลาดโลกใหมากที่สุดและกาวหนาที่สุด และ
ผลักดันสองฝงคลองใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหเกิดอุตสาหกรรมบริการขนาดใหญ
อุต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว เพื่ อให เ กิด ความมั่ น คงทั้ ง ทางเศรษฐกิจ การเมือ ง สั ง คม จิ ตวิ ท ยา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละการทหาร โดยมีหลักประกันจากมูลคาการเกิดคลองเศรษฐกิจของชาติ
เพื่อนํารายไดมาลบลางหนี้สินสาธารณะ และยกฐานะของประเทศใหเปนประเทศชั้นนําในอนาคตดวย
๔.๑๐ จะรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เชน พมา ลาว และ เวียดนาม โดยเจรจารวมลงทุน
สร างทา เรื อน้ํ าลึ ก โดยสร างระบบขนสง ทางบกเชื่ อมทา เรื อน้ํ าลึ กจากมหาสมุท รอิ น เดีย เชื่ อมต อ
มหาสมุทรแปซิฟก เพื่อยน ระยะทางการเดิน เรือจากยุโรปตะวัน ออกกลางสูตะวันออกไกล โดยมี
หลักการใหเปนเสนทางนานาชาติ เปนการสรางทางเลือกในการขนสงและเปนการลดคาใชจายในการ
ขนสงเปนอยางมาก และวางแผนลงทุนขนสงเชื้อเพลิงโดยระบบทอ ซึ่งเปนการรวมมือระหวางเพื่อนบาน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการขนสงรวมกันและจะเปนการนําทางใหเกิดตลาดรวมกันในอนาคต
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๔.๑๑ ปฏิ รู ป ระบบภาษี อ ากรให เ อื้ อ ต อ การผลิ ต การบริ ห ารและการค า ทั้ ง ภายในและ
ตางประเทศ โดยมุงใหประชาชนทุกสาขาอาชีพไดรับประโยชนสูงสุด และกอใหเกิดการแขงขันบน
พื้นฐานของความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
๔.๑๒ ปรับปรุง แกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ระบบราชการที่ลาสมัยและที่ถวงความเจริญ
ทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ
๔.๑๓ รักษาระดับหรือประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร ไดแก ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง
ยาสูบ ถั่วเหลืองและผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ เปนตน
๔.๑๔ สงเสริมใหกลุมเกษตร กลุมหรือชมรมตาง ๆ หรือสหกรณตาง ๆ ไดขยายผลผลิตของตนเอง
โดยตรงสูผูบริโภค เพื่อยกฐานะเกษตรกร หรือกลุมองคการตาง ๆ ใหมีฐานะและประสบการณดีขึ้น
๔.๑๕ เรงรัดพัฒนาโครงสรางและบริการพื้นฐาน ตลอดจนปจจัยตาง ๆ ที่เอื้ออํานวยตอการ
ดําเนิน ธุรกิจและตอการลงทุน ในลักษณะที่มีคุณภาพและล้ําหนาความตองการ โดยเฉพาะในดา น
พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคมและขนสง ทั้งนี้ ไดสนับสนุนใหเอกชนเขามามีบทบาทรวมอยาง
จริงจังในการพัฒนาดวย
๕. ดานสังคมและสาธารณสุข
พรรคอนุรักษนิยมมุงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานสาธารณสุขใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
โดยการรณรงคประสานตอและผนึกกําลังความรวมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรอาสาสมัคร
เพื่อใหบริการสาธารณสุขที่สามารถตอบสนองตอความจําเปนพื้นฐานของประชาชนสวนใหญของประเทศ
ทั้งดานการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพควบคูไปกับดานการรักษาพยาบาล
๕.๑ รัฐสงเสริมใหมีการรักษาพยาบาลฟรี รัฐจะจัดสรรงบประมาณสําหรับเปนคาใชจาย
ใหการรักษาพยาบาลแกบุคคลสูงอายุ เกษียณอายุ และบุคคลไรสมรรถภาพ ไมสามารถหาเลี้ยงชีพโดย
ปกติได ใหไดรับการบริการทางการแพทยทุกระบบ และทุกสถานที่ในประเทศไทยโดยไมคิดคาใชจาย
เพื่อเปนสวัสดิการแกสังคม โดยไมจํากัดวงเงิน หรือมีเงื่อนไขทางการแพทย
๕.๒ รัฐตองจัดหาที่พักสําหรับผูมีฐานะยากจน สรางแฟลตสําหรับผูยากไร ตามสลัมตาง ๆ
ในกรุงเทพ และภูมิภาค พัฒนาคูคลองทั่ว กรุงเทพมหานคร ใหเปนเวนิสตะวันออก และการสราง
บานเอื้ออาทรสําหรับผูมีรายไดนอย ไดมีบานพักอยูอาศัยเปนของตนเอง
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๕.๓ มุงมั่นการประกาศบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (compulsory licensing หรือ CL)
หลายรายการออกประกาศซีแอลยามะเร็ง ๔ รายการ โดซีแท็กเซล-เออรโลทินิบ-เลโทรโซล-อิมาทินิบ
เผยเงื่ อนไขพิ เศษ "อิ ม าทิ นิ บ" ใหผู ป วยมีบั ต รประกั น สุ ข ภาพใช ได ฟ รี แลกกั บ การไม นํา เขา ยา
เพื่อปกปองผูปวยที่ยากจนสามารถเขาถึงยาที่ดีมีคุณภาพ
๕.๔ ปรับระบบงานสาธารณสุขของประเทศ ใหมุงไปสูการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจาก
โรคที่ปองกันไดของประชาชนทุกกลุมอายุและอาชีพ โดยเนนการสงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกัน
โรคอนามัยสิ่งแวดลอม และการจัดบริการทางการแพทยพื้นฐานที่มีความจําเปนอยางยิ่งดวยการผนึก
กําลังทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอาสาสมัคร
๕.๕ ปรั บ ปรุ ง ฐานะการคลั ง เพื่ อ การสาธารณสุ ข ด ว ยการหารายได จ ากการบริ ห ารที่
ประชาชนควรตองจา ยสมทบจากสิน คาอุต สาหกรรมหรือบริการที่แ ขงขัน ไดใ นภูมิภาคนี้ของโลก
ควบคูไปกับการควบคุมคาใชจายใหมีตนทุนต่ํา ผลตอบแทนมีระบบการกํากับ ดูแลมาตรฐานของการ
บริการและมีระบบการประกันสุขภาพแหงชาติ ใหประชาชนเลือกใชเปนหลักในการเฉลี่ยความเสี่ยง
ดานคาใชจาย สามารถพึ่งพาอาศัยดานการรักษาพยาบาลไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม
๕.๖ สรางเครือขายการประสานงานเพื่อนําเอาความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทาง
สุขภาพมาใชในกิจการสงเสริมสุขภาพ ปองกันและบําบัดรักษาโรค พรอมทั้งมุงสงเสริมการวิจัยการใช
มาตรการดานการศึกษาและสารสนเทศ การปรับเปลี่ยนพฤติการณดานอนามัย ดานมาตรการทางสังคม
ทางเงิ น หรือภาษีแ ละดานมาตรการทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อ แกไขป ญหาสาธารณสุ ขที่รุน แรงและ
สลับซับซอน เชน อุบัติเหตุ ปญหาโรคเอดส ปญหาชีวอนามัย ปญหายาเสพติด ความปลอดภัยและ
ปญหามลพิษในสิ่งแวดลอม เปนตน
๕.๗ ปรับปรุงสมรรถนะของระบบบริการสาธารณสุขใหสนองความจําเปน และความ
ตองการของประชาชนสว นใหญ ใ นชนบท ผู มีรายไดนอ ยและผู ที่อยูใ นทองถิ่น ตามแนวชายแดน
มีการฟนฟู และใชประโยชนจากแพทยแผนไทย หรือแผนตะวันออกโดยรวม เพื่อเสริมใหบริการมี
ความอุดมสมบูรณ และมีคุณคาตอชีวิตและสุขภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น
๕.๘ พัฒนาการบริหารงานสาธารณสุขดวยการกระจายอํานาจ เพื่อใหเกิดการประสานความ
รวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการอาสาสมัคร ตั้งแตระบบการวางแผนกําลังคน การผลิต
การสรรหา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการใชทรัพยากรดานสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
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๕.๙ สนั บ สนุ น ให อ นามั ย ตํ า บล อํ า เภอ และโรงพยาบาลทุ ก จั ง หวั ด ให มี บ ริ ก ารที่ ดี
และทั่วถึง เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพสมบูรณและแข็งแรง
๕.๑๐ ปรับโครงสรางการใหบริการดานบริการตาง ๆ ของสาธารณสุข ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เชน การรักษาโรคตาง ๆ โดยผานขอมูลทางคอมพิวเตอร การเก็บรักษาสํารองยาชนิดตาง ๆ
ไวที่ศูนยของจังหวัด เปนตน
๕.๑๑ ควบคุมการคิดคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนใหมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
๕.๑๒ เพิ่มมาตรการใหบริการของโรงพยาบาลรัฐทุก ๆ แหง ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และจัดใหมีแพทยและพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงในตางจังหวัด
๕.๑๓ การสง เสริ ม สิ ทธิ ผูบริ โภค และการผลัก ดัน สรา งองค การเพื่ อดํา เนิ น งานด านการ
คุมครองผูบริโภค ตามรัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนจริง
๖. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พรรคอนุรักษนิยมมุงมั่น จะปฏิรูประบบการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ทั้งในเรื่อง
นโยบาย แผนงาน โครงสร างและบุ คลากรทางการศึ กษา เพื่อ พัฒ นาให มีคุ ณภาพชีวิ ตที่ ดี และ
สอดคลองกับความจําเปน และความตองการในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน และการอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และของทองถิ่นไวเปนมรดกที่มีคุณคาแกประเทศของเราตอไป
๖.๑ จะสงเสริมใหเรียนฟรี ๑๖ ป รัฐจะจัดสรรงบประมาณสําหรับการศึกษาใหครบวงจร
ตั้งแตวัยเรียน ถึงวัยทํางาน สําหรับผูมีรายไดนอยเพื่อพัฒนาแรงงานคุณภาพ
๖.๒ ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งการศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ที่ เ หมาะสมกั บ
ศักยภาพของแตละภูมิภาคในประเทศ
๖.๓ พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ โดยสงเสริมและสนับสนุนให
มหาวิทยาลัยเปนแหลงผลิตความรูใหมใ นทุกสาขา เพื่อสนองตอบตอการพัฒนาประเทศอยางจริงจัง
และสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานและวิจัยเพื่อพัฒนาในมหาวิทยาลัย
๖.๔ เรง รัด เพิ่ มการผลิต กําลั งคนในสาขาแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร เภสัช ศาสตร
วิท ยาศาสตร วิศ วกรรมศาสตร เทคโนโลยี สาขาขาดแคลนอื่น ๆ และนิติ ศ าสตร ภาค English
Program ในระดับกลางและระดับสูงใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
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๖.๕ สนับสนุนการบริหารกิจการของพุทธศาสนา ทั้งกฎหมาย โครงสราง และระบบ
การกํากับ ดูแลเพื่อใหศาสนาเปนประโยชนตอบุคคล กลุมคน สังคมและประเทศชาติอยางแทจริง สงเสริม
และสนับสนุนใหมีการนําเอาศาสนามาปรับใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การหลอหลอม
ทัศนคติและจริยธรรมที่พึงปรารถนาของประชาชนในกิจวัตรประจําวันใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
๖.๖ สงเสริมและฟนฟูศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับชาติ
และทองถิ่น เพื่อรักษาเอกลักษณของความเปนไทย และอนุรักษไวซึ่งวิถีชีวิตอันดีงามของคนในสังคม
ใหยั่งยืนตอไป
๖.๗ สงเสริมใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาไดเรียนรู
และเขาใจคุณคาของศาสนาและวัฒนธรรมอัน ดีงามของชาติแ ละของทองถิ่น อยางแทจริง สามารถ
ประยุกตใชประโยชนกับกิจวัตรประจําวันไดอยางสอดคลองและเหมาะสม
๗. ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
พรรคอนุรักษนิยมตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอม มิใ หเกิดมลพิษภาวะ
เรือนกระจกรอน อันจะเปน อัน ตรายตอสุขภาพและชีวิตความเปนอยูของประชาชน ตลอดจนการ
พิทักษรักษาและปองกันการเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขเมื่อเกิดสภาพเชนวานั้นขึ้น
จึงกําหนดนโยบายและมาตรการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไว
๗.๑ รัฐจะจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการปลูกปาเพื่อลดภาวะโลกรอนและสรางฝาย
ขนาดเล็ก (Check Dam) ปลูกหญาแฝก
๗.๒ รัฐสงเสริมการรักษาระบบนิเวศนวิทยาปาชายเลน การรักษาแนวปะการังในภาพรวม
พื้นที่ชายฝงของไทยที่มีความยาวประมาณ ๒,๖๓๗ กิโลเมตร เปนฝงอาวไทยครอบคลุม ๑๗ จังหวัด
ยาว ๑,๗๐๐ กิโลเมตร ฝงทะเลอันดามันครอบคลุม ๖ จังหวัด ยาวประมาณ ๙๓๗ กิโลเมตร นั้น
พบวา พื้น ที่ ดิน ชายฝง ทะเลถู กกั ด เซาะรวมทั้ง สิ้ น ๑๑๓,๐๔๒ ไร ครอบคลุม ชายฝง ทะเล ๕๙๙
กิโลเมตร หรือรอยละ ๒๑ ของพื้นที่ชายฝงทะเลทั้งหมดของประเทศ
๗.๓ กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติอยางประหยัดและคุมคาที่สุด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

๗.๔ ใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญ และคุณคาของระบบนิเ วศน
รวมทั้งทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
๗.๕ เรงรัดและปองกัน การแกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปน พิษทั้งในปจจุบัน และ
อนาคต
๗.๖ ฟนฟูขจัดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน และทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายไป
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมของธรรมชาติใหคงไวอยางเปน
รูปธรรม
๗.๗ พัฒนาใหมีการใชพลังงานจากธรรมชาติและทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยไมเกิดผลเสียตอภาวะแวดลอมและมุงพึ่งตนเองในดานการนําเขาพลังงานหลักจากตางประเทศและ
ใหเก็บพลังงานที่มีอยูภายในประเทศเปนพลังงานสํารอง
๗.๘ ออกกฎหมายกําหนดหนาที่ที่เกี่ยวของในการดูแล รักษาและปรับปรุงสิ่งแวดลอม
กําหนดใหรัฐมีอํานาจเขาไปจัดการในพื้นที่รกรางวางเปลา รวมทั้งพื้นที่ของรัฐที่ยังไมไดทําประโยชน
โดยการใหสัมปทานปลูกปาและปรับปรุงสิ่งแวดลอม เพื่อหาประโยชนจากพื้นที่ที่ไดรับสัมปทานนั้น
จนกวาเมื่อมีการใชงานในพื้น ที่จะตองมีการชดใชตามมูลคาที่เปน จริงในการลงทุน ปรับปรุง ทั้งนี้
เพื่อจุดประสงคในการเพิ่มพื้นที่ปาไมเปนการลดมลภาวะ และเปนการสรางเศรษฐกิจในทุกพื้นที่อยางมี
ประสิทธิภาพ
๘. ดานพัฒนาเมืองและชนบท
พรรคอนุรักษนิยมตระหนักดีวา การพัฒนาประเทศที่ผานมา ขาดความสมดุลเปนอยางมาก
ทั้งระหวางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ยิ่งไปกวานั้น ยังเห็นไดอยางชัดเจนในความแตกตางระหวาง
เมืองใหญกับชนบท ซึ่งความแตกตางดังกลาวไดกอใหเกิดปญหาตามมาอีกมากมาย ทั้งในเมืองและใน
ชนบทอีกดวย จึงจําเปนจะตองเนนการพัฒนาใหเกิดความสมดุลทุก ๆ ดาน ทั้งดานการพัฒนาเมืองและ
ชนบทควบคูกันไป
๘.๑ สงเสริมและสนับสนุน ใหมีการกระจายระบบพื้น ฐานทางเศรษฐกิจ ไดแ ก ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ประปา ไฟฟา โทรศัพทและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
และสาธารณูปการอื่น ๆ ไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อเปนพื้นฐานรองรับการพัฒนาชนบท
ในดานตาง ๆ
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๘.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวางผังเมืองและการบังคับใชเพื่อการใชประโยชนจาก
ที่ดิ น ให มี ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุด เท า ที่ จ ะทํ า ได ทั้ งในกรุ ง เทพมหานครและเมื องใหญ อื่ น ๆ เช น
เชียงใหม สงขลา นครศรีธรรมราช ขอนแกน อุบลราชธานี และนครราชสีมา เปนตน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง จะตองออกกฎหมายบังคับใช เพื่อกําหนดผังเมืองที่มีความสําคัญตอการทองเที่ยวซึ่งนํารายได
เขา สูป ระเทศ เชน ให มีก ฎหมายยกเลิ กการนํา ที่ดิ น ของวัด ในกรุง เทพฯ หรื อเมือ งใหญ ๆ เช น
เชียงใหม ที่ใ หเอกชนเชาทําธุรกิจ ทําใหเกิดทัศ นียภาพที่ไมเหมาะสมบดบังสิ่งกอสรางที่มีศิลปะ
สวยงามในวัดตาง ๆ ทําใหเมืองขาดที่สาธารณะและเพื่อเปนการชดเชยรายไดของวัด รัฐจะสนับสนุน
เชาที่ดังกลาวเพื่อทําเปนสวนสาธารณะมีที่ปลูกตนไมที่รมรื่น และทําใหเห็นศิลปะของไทยที่สวยงามได
อวดสายตาตอตางชาติ ซึ่งเปนการสงเสริมการทองเที่ยวไดอยางมาก นอกจากนั้น ยังสามารถจัดสรร
งบประมาณการดูแลสวนสาธารณะในวัดตาง ๆ ชดเชยใหวัดดูแล เปนการสงเสริมใหประชาชนเขาวัด
ในวันหยุดราชการ และยังจะใชสถานที่เหลานี้ม าทําประโยชนตอสาธารณะอื่น ๆ อีก เชน ทําเปน
สถานศึกษานอกโรงเรียน โดยใหพระสงฆมีสวนรวม จะเปนการสงเสริมพระพุทธศาสนาในทางออม
ดวย สําหรับเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เชน พัทยา จะตองออกกฎหมายควบคุม การกอสราง
ไมทําใหขัดหรือทําลายสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ จะเปนการเพิ่มรายไดใหประชาชนในทองถิ่นดวย
๘.๓ จัดบริการพื้นฐานการศึกษา สาธารณสุขและสังคมดานอื่น ๆ ไดแก สถานศึกษาที่มี
คุณภาพและมีชื่อเสียงดี สถานพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีจํานวนมากพอกับความจําเปน ตามความ
ตองการของประชาชนในชนบทอยางแทจริง
๘.๔ สง เสริม ให มีก ารสร า งในชนบท เพื่อ สกั ดกั้ น การอพยพแรงงานจากชนบทเข า สู
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ ซึ่งจะเปนการสรางความอบอุนของสมาชิกในครอบครัว และไมกอให
เกิดปญหาดานอื่น ๆ ในแหลงที่ผูคนอพยพเขาอยูอาศัยอยางแออัดยัดเหยียด ดังที่สังคมปจจุบันเปนอยู
๘.๕ สงเสริม การกระจายการลงทุน ของภาคเอกชน ในภูมิภาคดวยมาตรการสงเสริม การ
ลงทุนในดานการลดภาษีอากรเปนพิเศษและการใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา รวมทั้งสิทธิพิเศษอื่น ๆ
๘.๖ พัฒนาองคการชุมชนชนบทใหเขมแข็งและมีศักยภาพ พรอมทั้งพึ่งตนเองไดในอนาคต
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง การบริหารและทางสังคม
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๙. ดานการลงทุนและอุตสาหกรรม
พรรคอนุรักษนิยมจะผลักดันสรางใหเกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจใหเทากับอารยประเทศ
๙.๑ รัฐจะสงเสริมสินคา OTOP โดยการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน SML และ SME
เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มความเขมแข็งของชุมชนเพื่อปองกันประชาชนละถิ่นฐาน
๙.๒ รัฐจะสงเสริมและพิทักษสิทธิประโยชนของผูลงทุน รวมทั้งมีการสงเสริมอุตสาหกรรม
เพื่อการสงออก ดวยการปรับปรุงแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานและสามารถแขงขันใน
ตลาดโลกได
๙.๓ ส ง เสริ ม และสนั บสนุ น อุ ต สาหกรรม เพื่ อรองรั บ ผลผลิ ต ทางการเกษตรในพื้ น ที่
โดยการใหสิทธิพิเศษในดานการเงิน สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ํา ภาษีอากรและใหบริการดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ วิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดหาตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
๙.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการในกิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
มากยิ่งขึ้น โดยใหมีสาขากระจายไปในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ เพื่อลดแรงงานยายถิ่นที่ทําใหเกิดปญหา
ทางสังคมตามมาและยังเปน กลไกในการกระจายรายไดไปสูทองถิ่น ใหมีเงิน หมุน เวียน กอ ใหเกิด
การพัฒนาที่ทั่วถึง และเพื่อเปนการจูงใจและชดเชยผูลงทุน รัฐจะตองเรงปรับปรุงพัฒนาการขนสงสินคา
เปนระบบรางที่มีราคาต่ําและสะดวก
๙.๕ พัฒ นาธุรกิจภาคบริการและภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริการสื่อสารคมนาคม
และขนสงโดยการลงทุนของภาครัฐและเอกชน การใชเทคโนโลยีและวิชาการสูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนรายได
ใหกับประชากรในภาคธุรกิจนี้ และพัฒนาความไดเปรียบในเชิงแขงขันในตลาดโลก
๙.๖ คุมครองสิทธิประโยชนของประชาชน ผูบริโภค ทั้งในดานราคา คุณภาพสินคาและบริการ
มีการกําจัดการผูกขาด ตัดตอนและการแขงขันที่ไมเปน ธรรม รวมทั้งมีการรักษาระดับราคาสิน คา
ทางการเกษตรใหมีเสถียรภาพที่เปนธรรมและสอดคลองกับภาวะตลาดทั้งในและตางประเทศ
๑๐. ดานการตางประเทศ
พรรคอนุรักษนิยมยึดมั่นตามสนธิสัญญาและกฎบัตรสหประชาชาติ รวมทั้งปฏิญญาวาดวย
สิทธิมนุษยชนและความตกลงอื่น ๆ ที่ประเทศไทยเปนสมาชิกภาคีเพื่อเกียรติ ศักดิ์ศรีและความมั่นคง
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสรางสถานภาพของประเทศใหมีบทบาทมากขึ้น
และมีโอกาสเปนศูนยกลางทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การพาณิชยและการคมนาคมในภูมิภาค
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๑๐.๑ รัฐสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศคูคา และประเทศ
ตาง ๆ ภายใตระบบการคาเสรี และการแขงขัน ที่เปน ธรรม รวมทั้งมีบทบาทในการลดความขัดแยง
ระหวางประเทศอันเนื่องมาจากปญหาทางการคา การลงทุน การถายทอดเทคโนโลยีและการปกปอง
ทรัพยสินทางปญญาของประเทศ
๑๐.๒ รัฐ จะเสริม สรางมิ ตรภาพ ความเขาใจและความร วมมือ อัน ดีกั บนานาชาติ ทั่วโลก
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๑๐.๓ รัฐสงเสริมคุมครองการลงทุนและสิทธิประโยชนของคนไทย แรงงานไทย ธุรกิจภาคเอกชน
ในตางประเทศอยางเต็มความสามารถ
๑๐.๔ รัฐ สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ วิช าการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี รวมทั้งการเพิ่มบทบาทในการชวยเหลือและสนับสนุน
การพัฒนาประเทศแกประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศเพื่อนบาน
๑๐.๕ ผลักดัน ใหคนไทยและประเทศไทยไดแสดงบทบาทของผูนําในเวทีสําคัญของโลก
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปน ผูนําองคกรระหวางประเทศ หรือการเปน ผูนําในลักษณะงานอื่น เชน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
๑๐.๖ ส ง เสริ ม และปรั บ ปรุ ง กฎหมาย เพื่ อ ให ก องทุ น สวั ส ดิ ก ารแรงงานและกองทุ น
การประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ ทั้ ง ผู ใ ช แ รงงาน ครอบครั ว ผู ว า งงาน จนกระทั่ ง ถึ ง ผู พิ ก ารและ
ผูดอยโอกาสทางสังคม
๑๐.๗ สงเสริม สนับสนุนใหมีการลงนามในสัญญากับองคการระหวางประเทศ ใหมีอํานาจ
ตรวจสอบและเปนตัวแทนรองเรียน ปกปองสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดทางกฎหมาย หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ใหไดรับความเปนธรรม
๑๑. ดานความมั่นคงและการปองกันประเทศ
พรรคอนุรั กษ นิ ยมตระหนั ก ในสถานการณ ด านความมั่ น คงของโลกและของประเทศว า
ไดเปลี่ยนแปลงไปหลังสงครามเย็นยุติลง แตความจําเปนที่จะตองเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคนี้ ยังมีความจําเปนจะตองมีอยู
จึงเห็นสมควรใหกําหนดนโยบายดานความมั่นคงที่เปนรูปธรรมขึ้นมา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

๑๑.๑ รัฐ จะตองดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชนและการแกปญหา
ชายแดนภาคใต “ยุทธศาสตรใตรมเย็น” สานตอโครงการสานใจไทย สูใจใต การใหความเปนธรรม
กับประชาชน
๑๑.๒ รัฐจะจัดสรรงบประมาณสําหรับกองทัพ เพื่อใหมีศักยภาพการปองกันประเทศและ
ทรัพยากรทางทะเล พรอมทั้งกองทัพตองมีความพรอมในการใหความชวยเหลือประชาชนทุกสภาวการณ
๑๑.๓ รัฐจะจัดสรรงบประมาณเบี้ยเลี้ยงสําหรับครู ทหาร ตํารวจ และ อาสาสมัคร ที่ปฏิบัติภารกิจ
ปองกันความสงบของชาติ และคุมครองประชาชน
๑๑.๔ พัฒนาระบบโครงสรางกองทัพใหมีขนาดเล็กกะทัดรัด แตมีกําลังพอที่มีคุณภาพเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพ มีอาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัยอยางเพียงพอ พรอมที่จะปกปองและรักษาเอกราชอธิปไตย
และผลประโยชนของชาติไดอยางมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ
๑๑.๕ สงเสริมบทบาทการเปนทหารอาชีพและบทบาทของกองทัพในการพัฒนาประเทศในดาน
ตาง ๆ รวมทั้งบทบาทในการปกปองสิทธิประโยชนและสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ
๑๑.๖ เปลี่ยนยุทธศาสตรทางการทหารเปนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจการคา และความสัมพันธ
ระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ
๑๑.๗ เพิ่มสวัสดิการและขวัญกําลังใจแกทหารประจําการ ทหารผานศึก โดยเฉพาะทหาร
ชั้นผูนอย ดวยมาตรการทางการเงิน คาตอบแทนและสวัสดิการอื่น ๆ รวมทั้งการจัดใหมีการฝกอาชีพ
ใหมีความพรอมที่จะไปประกอบอาชีพตอไป
๑๑.๘ ปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันการศึกษาของทหารใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยีของโลก และความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเสมอ
รวมทั้งการใหความสําคัญกับบทบาทและภารกิจของหนวยงานทหารในตางประเทศ
๑๑.๙ สนั บ สนุ น ให ก องทั พ ร ว มมื อ กั บ สถาบั น ศึ ก ษาชั้ น สู ง จั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย ค น คว า
เทคโนโลยี ใ หม ๆ เพื่ อออกแบบการสร างและพัฒ นาอาวุ ธยุ ทโธปกรณ ขึ้น ใชเ องบนพื้น ฐานของ
การพึ่งพาตนเองอยางคุมคา กาวหนาและประหยัด
๑๑.๑๐ ประสานความรวมมือกับมิตรประเทศในการแลกเปลี่ยนหนาที่ทางการทหาร เพื่อ
ผลประโยชนรวมกันในการฝกรวมกัน ซอมรบ หรือแลกเปลี่ยนความรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งกันและกัน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

๑๑.๑๑ ตั้งหนวยตรวจสอบพิเศษเพื่อปองกัน การแทรกแซงกิจการตาง ๆ การทําจารกรรม
จากขบวนการกอการราย จากภายในและภายนอกประเทศอยางจริงจัง
๑๑.๑๒ เพิ่มประสิทธิภาพและความเขมงวดของระบบตรวจสอบคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ผูลี้ภัยและผูลี้ภัยทางการเมืองและอื่น ๆ
๑๑.๑๓ กําหนดแผนและมาตรการความมั่นคงแหงชาติใหเปนรูปธรรมและชัดเจน
ขอบังคับพรรคอนุรักษนิยม
พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคอนุรักษนิยม พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการจดทะเบียนพรรคอนุรักษนิยมจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใ ชขอบังคับนี้ใ หเรียกวา “พรรคอนุรักษนิยม” ใชตัวอักษรยอวา
“อน” เรียกเปน ภาษาอังกฤษวา “The Conservative Party” ใชตัวอักษรยอวา “CSVT” มีคําขวัญวา
“ปากทองประชาชนตองมากอน”
ขอ ๔ ภาพเครื่องหมายพรรคอนุรักษนิยมใช ดังนี้

ขอ ๕ ภาพเครื่องหมายอนุรักษ ประกอบดวย
๕.๑ ชาง หมายถึง ความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

๕.๒ สุจิ ปุริ หมายถึง ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพีย ง หมายถึ ง ความมานะ วิ ริย ะ
อุตสาหะ อดทน เก็บออม
๕.๓ รวงขาวรอบชาง หมายถึง ความอุดมสมบูรณทางการเกษตรกรรม
๕.๔ นกบิน หมายถึง ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๕.๕ วงกลม หมายถึง ประชาชนอยูภายใตกรอบกฎหมายเทาเทียมกัน
ขอ ๖ ตรายางพรรคอนุรักษนิยมมีขนาดและลักษณะดังภาพขางลางนี้

ขอ ๗ ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคอนุรักษนิยม ตั้งอยูเลขที่ ๑๘๙/๖ หมูที่ ๗ ตําบลหนองแกว
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐ โทร. ๐๕๓-๔๓๓๖๘๖, ๐๘๑-๗๘๔๒๐๗๖ แฟก ๐๕๓-๔๓๓๖๘๖
ขอ ๘ สาขาพรรคอนุรักษนิยม เมื่อไดรับอนุมัตใิ หจัดตั้ง ณ พื้นที่ใด ๆ ใหเรียกชื่อวา พรรค
อนุรักษนิยมสาขา (ชื่อจังหวัด หรือชื่อเขตเลือกตั้ง หรือชื่ออําเภอ/เขต หรือชื่อตําบล/แขวง)
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๙ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๑๐ การสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง ใหผูสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเองตามสถานที่ที่
พรรคการเมืองกําหนด พรอมเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๙
คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๒ วรรคสอง

(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณ เมื่อไดยื่นใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพ ตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ า สมาชิ ก ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใ ห
ลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมี
มติคัดคานวา มติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา มติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๒ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการนําเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิ ท ธิ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กจากพรรคให เ ปน ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใน
การเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนเปนแตละกรณีไป
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปน ผูที่พรอมจะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูมีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป นผู ที่ ไม มี ป ญหาขั ดแย งหรื อข อบกพร องจนได รั บการตํ าหนิ จากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและหรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิ ดชอบตอ เสถียรภาพของพรรค และใหค วามรว มมือ ในกิ จกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุน สมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
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หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๔ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรค เพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืดและสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคั ญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็ม รู ปแบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๕ เพื่อการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมืองแก
สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรค ประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อกระตุน
ใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริม ใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
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(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๖ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคอนุรักษนิยม ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิ กพรรคทุ กระดั บตอ งยึด มั่น ในอุดมการณของพรรค และไมฝา ฝน ต อระเบีย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัด
ตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝน กฎหมายของรัฐ หรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล
และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๗ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
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(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับบุคคลอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองาน ตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของชาติ มีความรักชาติเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจและการเมือง
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๘ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเป น คณะกรรมการบริห ารพรรค ซึ่ งเปน องคกรหลักใน
การบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิก ซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ ในที่ประชุมใหญจํานวน
ไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ
ขอ ๑๙ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปน หัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๘
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหาร
พรรคในตําแหนง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
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ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสี ย สละให กั บ พรรคจํ า นวนกึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะ
กรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนด ตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็น สมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณา
อนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถกู เสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอ
ชื่อกับ ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป หรืออาจมาจากการเลือกตั้ง
ของพรรค ในวาระตอไปได
ขอ ๒๑ คณะกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรคอนุมัติใหออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจ หรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจ หรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหหัวหนา
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขามาทําหนาที่แทนจนครบวาระของ
ผูที่พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๖)

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง

หนา ๒๐๗
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๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

ให รองหัว หน า พรรคลํ าดั บ ตน ทํา หนา ที่ แ ทน และให มีอํ า นาจเรี ยกประชุม ใหญ เพื่ อ เลื อกตั้ งคณะ
กรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุ
ตําแหนง หัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนง หัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบ
วาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุม ใหญเพื่อ
ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหญภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริห ารพรรคที่ พน จากตํา แหนง อยูใ นตํ าแหนง เพื่ อปฏิ บัติ หน าที่ต อไปจนกว านายทะเบีย นพรรค
การเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนิน กิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุม
ใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโนบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในสวนของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน โดยจัดสรร
เปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คา ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

(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
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(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 เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) ใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ ตอที่
ประชุมใหญพรรค
(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) จัด ตั้ ง แผนกต า ง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แตงตั้งหรือ ถอดถอนนายทะเบียนสมาชิกพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง

หนา ๒๐๙
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ขอ ๒๓ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคและเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค เทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปน ผูตรวจสอบและกํากับ ดูแ ลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง
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(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญ ญิก พรรคมีห น าที่ ใ นการควบคุ ม รายรับ รายจา ยเงิน บัญ ชี ทรั พย สิน หนี้ สิ น
และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองตามกฎหมาย
(ข) รับแจงการลาออกของสมาชิก
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขต
ขอ ๒๔ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซ่งึ ที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง
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มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใ หสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๕ แผนกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใด ใหขึ้นอยู
กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามความประสงคของสมาชิกสามัญซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป
ขอ ๒๖ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้งสาขา
ตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อ ให คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุ มัติ โดยจัดสงบัญ ชี
รายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๗ เมื่อ คณะกรรมการบริห ารพรรคไดอ นุมั ติใ ห เขตเลือ กตั้ง ใดจัด ตั้ง สาขาพรรคได
ใหมีหนังสือแจงแกตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลว ใหแ จงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรค
การเมื อ งทราบภายในสิ บ ห า วั น เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามกฎหมายต อ ไป การประชุ ม เพื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียน
ราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป
ขอ ๒๘ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขา
พรรคเปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง

หนา ๒๑๒
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(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๒๙ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๘
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๑ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งดําเนินการใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชี รายรับ รายจายและงบการเงิ นของสาขาพรรค เพื่ อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

(๖) เสนอแนะข อ ขัด ขอ งและแนวทางแก ไขที่ส าขาพรรคได ประสบปญ หาต อพรรคเพื่ อ
พิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสภาทองถิ่น
อื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผูทําหนาที่แ ทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
มีอาํ นาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๒
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๔ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได ให
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มอบหมายใหรองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของ
พรรคแทนก็ได
ขอ ๓๕ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๖ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรค อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอ ยกวา หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่ งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค
การเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใด
จะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๓๗ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๓๘ ในการประชุ มใหญต องมี สมาชิกตามขอ ๓๗ มาประชุ มไม นอยกว าสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๓๙ ให หัว หน าพรรคเป น ประธานในที่ ประชุม ใหญ ถ าหั วหน าพรรคไมม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
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ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน ประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปน เลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๐ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรค
การเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อกตั้ งคณะกรรมการคั ดเลื อกผู สมั ครรั บเลื อกตั้ งของพรรคการเมื อง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
ขอ ๔๑ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๒ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตาม
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คําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะ
ประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนา
พรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนา
พรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่
ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๔ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๕ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง กอนการประชุมใหญประจําของพรรคและในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไมวาจะเปน การเลือกตั้งทั่วไปหรือเปน การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรค
การเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับ
การพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของพรรค
ขอ ๔๖ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ตองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๗ ในการประชุมใหญสาขาพรรค ตองมีสมาชิกตามขอ ๔๖ มาประชุมไมนอยกวา
หาสิบคน จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง

หนา ๒๑๗
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ขอ ๔๘ ให ประธานสาขาพรรคเป น ประธานในที่ ประชุ มใหญ สาขาพรรค ถา ประธาน
สาขาพรรคไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม า
หรือไมอยูใ นที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน
ประธานที่ประชุม และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๔๙ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๐ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอ ยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๑ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งเดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรค เปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือตามคํารอง
ขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๒ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ต อ งมี ก รรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มี อยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุ ม
โดยใหประธานสาขาพรรคเปน ประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่
ประธานได ก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แ ทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปน เลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการ
สาขาพรรคทําหนาที่แทน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง
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ขอ ๕๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการบริหารการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อ
แสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๕ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบั ญ ชี ต องมี เอกสารประกอบการลงบั ญชี ที่ ถูก ต อ งสมบูร ณ โ ดยครบถ ว น
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง
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(๓) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปน เงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๕) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๗ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๘ การบริจาคแกพรรคการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๕๙ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวา ไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแก
การลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๐ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๕๙ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหาร
พรรคคนใดคนหนึ่งหรือ หลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็น วา ไมมีมูล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้น เสียได แตหากสอบสวนแลวเห็น วา มีมูล ใหเสนอขอ
กลาวหานั้นพรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต งตั้ ง กรรมการหรื อสมาชิ กสามัญ ไมเ กิ น กว าห า คน เปน กรรมการพิจ ารณาเสนอ
ความเห็น ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๑ ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหา แกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๒ เมื่ อ การพิ จ ารณาสิ้ น สุ ด ลง หั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง การอย า งใดอย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
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(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็น วา ควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหา
ออกจากทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๓ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๖๒
วรรคสอง ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตาม ขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสาม
หมวด ๑๔
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๔ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชน
ชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๖๕ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๖ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลังจากการ
ชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุรักษนิยม
คณะกรรมการบริหารพรรคอนุรักษนิยม จํานวน ๑๔ คน ดังนี้
๑. นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง
หัวหนาพรรค
๒. นายสมศักดิ์ สรวงสวรรค
รองหัวหนาพรรค
๓. นางสาวสุภัคนา วิราศรี
เลขาธิการพรรค
๔. นางสาวพรพิมล นามา
รองเลขาธิการพรรค
๕ .นางสาวชลิตา วงคตาเขียว
เหรัญญิกพรรค
๖. นายมนตรี ปญญาฟู
โฆษกพรรค
๗. นางกัญญาภรณ มหาวัน
นายทะเบียนสมาชิกพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ง
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายจรูญ กันทา
นายอะผะ บอแส
นายเอกพงศ วาทินวิวัฒนา
นายธงชัย รัตนนัยสุริยะ
นางเครือฟา แดงชาติ
รอยตรี ทองใบ ไมหอม
นายจีรศักดิ์ จูเปาะ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

