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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรครัฐไทย
ดวยนายทะเบีย นพรรคการเมื องไดรั บจดแจ งการจั ดตั้ง พรรคการเมือ ง ชื่อ พรรครัฐ ไทย
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๑ /๒๕๕๒ ตั้งแตวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรครัฐไทย ดังนี้
นโยบายพรรครัฐไทย
จากสถานการณด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสัง คมไทยที่มี ป ญ หาอย า งรุน แรงในป จจุ บั น
พรรครัฐไทยไดจัดตั้งขึ้นโดยบุคคลที่มีอุดมการณและความคิดเห็นที่ตรงกันวา สมควรมีการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นมาแกปญหาของประเทศโดยพรรคการเมืองดังกลาว จะตองเปนพรรคการเมืองของ
มวลชนที่เนนใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการแกปญหาและพัฒนาประเทศ
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พรรครัฐไทยจึงขอเสนอนโยบายในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. นโยบายเรงดวน
๑.๑

ดําเนินการปฏิรูปการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

โดยการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา การปองกันและปราบปราม
การทุจริต วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง การตรวจเงินแผนดิน การออกเสียงประชามติ
เพื่อใหกฎหมายอันเปนกลไกทางการเมืองเหลานี้ ทําใหระบบการเมืองมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ โปรงใส
และอํานวยประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง โดยใหมีการตรวจสอบ และถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน
๑.๒ พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร อันเปนจุดแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ไทยใหเขมแข็ง สามารถเปนศูนยกลางการผลิตอาหาร และผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพของโลก และ
จัดสรางตลาดกลางการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ของประเทศ
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๑.๓ เรงแกปญหาทางเศรษฐกิจ โดยการใหขอ มูลทางการเงิน การตลาด ระเบียบ
กฎเกณฑ ในทางการเงิน การคลัง การคาและเศรษฐกิจ อันแทจริงตอผูประกอบการธุรกิจ ในการวางแผน
การดําเนินงานทางธุรกิจที่รอบคอบ โปรงใส มีการแขงขันที่ยุติธรรม รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุงยาก
และการแสวงหาผลประโยชน การแสวงหาผลกําไรโดยมิชอบ และใหผูประกอบการคาที่สุจริตไดรับ
การคุมครอง ทั้งในดานผลประโยชนและสิทธิอันพึงมีพึงไดตามกฎหมาย
๑.๔ สงเสริมการลงทุนเพื่อการสงออกที่เหมาะสม โดยการแสวงหาตลาดตางประเทศ
ตลาดเพื่อนบาน วิเคราะหแนวโนมสินคาที่ตลาดโลกตองการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สงเสริม
การมีวินัยในการสงออก ปรับปรุงคุณภาพของสินคา ควบคุมดูแลเพื่อขจัดการปลอมแปลงปลอมปนสินคา
การลงทุน การประกอบการหรือการผลิตในลักษณะที่ขัดกับสิทธิมนุษยชน ทําลายสภาพแวดลอม
อันเปนสาเหตุใหสินคานั้นไมเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศ
๑.๕ เรงสงเสริมวินัยทางการเงินการคลัง ควบคุมการดําเนินการของสถาบันทางการเงิน
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตราสาร สัญญา อยางเครงครัด รวมทั้งการสงเสริม
ใหประชาชนขยัน ประหยัด ซื่อสัตย ตรงเวลา อันเปนสิ่งจําเปนในชวงของเศรษฐกิจขาลง ใหประชาชน
รูจักการพึ่งตนเอง เลิกการฟุงเฟอ การหารายไดที่สุจริต ทั้งนี้ โดยการปฏิบัติเปนแบบอยางตั้งแต
ผูบริหารระดับสูง ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับลงมา ทําตนเปนแบบอยางแกประชาชน
การรณรงคทางสื่อสารมวลชนอยางตอเนื่อง
๑.๖

กระจายอํานาจการตัดสินใจของประชาชนไปยังหนวยราชการบริหารสวนทองถิ่น

พื้นฐาน อันไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล สุขาภิบาล
องค การบริ หารสวนตํ า บล ในการวางแผนพั ฒนาทอ งถิ่ น การอนุ มัติ งบประมาณรายจ ายประจํา ป
การจัดเก็บรายได รักษาความสงบเรียบรอย ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสะอาด และ
สภาพแวดลอม การบริการดานสาธารณูปโภค คุมครอง ดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณประโยชน
และทรัพยากรธรรมชาติ การออกขอบังคับของตนเองรวมทั้งการแสดงประชามติหรือทําประชาพิจารณ
ในกรณีที่มีความจําเปนตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
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๒. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๒.๑ สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เพื่อใหไดมาซึ่งรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน
๒.๒ เป ด โอกาสให ป ระชาชนเข า มามี ส วนร ว มทางการเมือ งตั้ งแต ร ะดั บ ท อ งถิ่ น ถึ ง
ระดับชาติ โดยเนนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ประกอบดวยการกําหนดนโยบายสําคัญ ๆ
และการบริหารประเทศ รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อันเปนการประกันสิทธิเสรีภาพ และ
สิทธิประโยชนของประชาชน
๒.๓ สนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการพรรคการเมืองที่เปนพรรคมวลชนที่ดําเนินการ
ไดสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามบริบทของสังคมไทย
๒.๔ จัดทํากฎหมายพรรคการเมือง ใหพรรคการเมืองเปนองคกรที่เขมแข็ง โปรงใส
และเปนพรรคการเมืองของประชาชน สามารถเปนองคกรสําคัญทางการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยมีมาตรการคัดเลือก ตรวจสอบและถอดถอนผูแทนสมาชิกกรรมการบริหารพรรคทุกระดับ ผูดํารง
ตําแหนง ขาราชการการเมืองและตําแหนงในรัฐบาลในนามของพรรค
๒.๕ กระจายอํานาจการปกครองสูการปกครองตนเองของประชาชน โดยสงเสริม
และสนับสนุนใหมีการจัดการการบริหาร การปกครองตนเองทุกระดับ
๒.๖ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหารและการปกครองตนเอง ใหมีประสิทธิภาพ
๒.๗ สนับสนุนใหทองถิ่นมีการจัดตั้งองคกรของประชาชน โดยใหมีการจดทะเบียน
ถูกตองตามกฎหมายและเปดโอกาสใหประชาชนไดเขารวมในการบริหาร
๒.๘ เรงรัดพัฒนาผูนําทางการบริหารการปกครอง โดยใหมีการประชุมสัมมนาหรือ
ฝกอบรมทางการบริหาร การปกครอง ใหมีวิสัยทัศน มีจิตสํานึกและมีคุณธรรมการบริหารการปกครอง
๒.๙ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานราชการ โดยการรื้อปรับระบบของหนวยงาน
ใหมีเอกภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งลดขนาดหนวยงานใหเล็กลง ลดบุคลากรและเพิ่มการใช
เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น
๒.๑๐ สนับสนุนบทบาทของผูใหญบาน กํานัน ในการบําบัดทุกข บํารุงสุขแกราษฎร
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๒.๑๑ ใหความรูดานการเมืองการปกครอง กฎหมายแกประชาชนและเยาวชน โดยผาน
สื่อสารมวลชนทั้งของรัฐ และเอกชน การรวมกลุมของประชาชนและสถาบันการศึกษาทุกระดับ
๒.๑๒ สงเสริมสนับสนุน อํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการการเลือกตั้งใหดําเนินการ
เลือกตั้งทุกระดับเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกตองตามกฎหมาย
๒.๑๓ สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครอง ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
๒.๑๔ ประกันและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
๒.๑๕ ใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการรับรูขาวสารของทางราชการและแสดงความคิดเห็น
ในกิจการของทางราชการนั้น รวมทั้งมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกผานสื่อสารมวลชนตาง ๆ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
๓. นโยบายดานความมั่นคง
๓.๑ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๓.๒ ปลูกฝงอุดมการณในความเปนไทย ความรักชาติ รักผืนแผนดินไทย รักศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๓ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทุกดาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการพัฒนา
จิตใจในความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
๓.๔ มุงมั่นในการรักษาอธิปไตยของชาติ เสริมสรางใหกําลังทหารรักษาดินแดนไว
ใหไดทุกตารางนิ้ว และสนับสนุนกิจการของกองทัพในระดับสวนกลาง ภูมิภาคและทองถิ่นในการรักษา
อธิปไตย
๓.๕ พัฒนาบุคลากรของกองทัพในหนวยปฏิบัติ หนวยเสนาธิการและบริหารระดับสูง
๓.๖ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาอาวุ ธ ยุ ท ธโธปกรณ ข องกองทั พ ให ทั น สมั ย และเพี ย งพอ
ตอการใชในกิจการดานการทหาร
๓.๗ สงเสริมใหบุคลากรของกองทัพไดแสวงหาความรูและวิทยาการตาง ๆ ตามกระแส
โลกาภิวัฒนเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนากองทัพและพัฒนาประเทศ
๓.๘ ส ง เสริ ม ให ห น ว ยทหารที่ มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอ สามารถป อ งกั น ประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ ทําการผลิตดานการเกษตรหรือ อุตสาหกรรม เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
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ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น เพิ่ ม รายได แ ก ค รอบครั ว ทหาร ส ง เสริ ม การฝ ก อาชี พ ให กํ า ลั ง พลมี ร ายได เ สริ ม
และเปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไป
๓.๙ เนนการจัดกําลังอาสาสมัคร เพื่อดูแลความสงบเรียบรอยในชุมชนและการสนธิกําลัง
ในระดับจังหวัด อําเภอและระดับชาติ
๓.๑๐ ดําเนินการจัดตั้งกลุมเยาวชนและกลุมพลังประชาชน เพื่อรับผิดชอบตอสังคม
ดานความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่น
๔. นโยบายดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม คมนาคมและแรงงาน
๔.๑ ดานเศรษฐกิจ
๔.๑.๑ รักษาดุลยภาพของการพัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม ธุรกิจ
บริการใหสัมพันธและสมดุลกัน
๔.๑.๒ ให ค วามสนใจและให ค วามสํ า คั ญ เป น พิ เ ศษในการพั ฒนาการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมชุมชน เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติจะลดลงและขาดแคลน
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะคนมากขึ้น วิทยาการกาวหนาและเทคโนโลยีกาวหนาและสูงขึ้นเรื่อย ๆ
๔.๑.๓ การพัฒนาการเกษตร จะรักษาดุลยภาพการวางแผน การผลิต การใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลิตอาหารมนุษยใหเพียงพอ
๔.๑.๔ การเกษตร เนนการเกษตรอุตสาหกรรม วิชาการทางเกษตร เทคโนโลยี
การเกษตรมีผลผลิตการเกษตรที่ มีคุณภาพ คนไทยมีอาหารการกิ นดี และเพียงพอ ปลอดสารพิ ษ
และเนนการเกษตรสูเกษตรอุตสาหกรรม
๔.๑.๕ เรงรัดการปฏิรูปที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิใหแกเกษตรกรผูยากไร
๔.๑.๖ พั ฒ นาแหล ง น้ํ า ในการเกษตรทั่ ว ทุ ก พื้ น ที่ ขุ ด ลอก ห ว ย หนอง บึ ง
คูคลอง จัดสงระบบสงน้ําแบบทอที่มั่นคง เพื่อ ปองกันการระเหยและการรั่วไหลของน้ํา ควบคุม
การใชน้ํา การคิดคาใชจายในการใชน้ําและประหยัดพื้นที่ในการกอสรางคลองหรือทอสงน้ํา
๔.๑.๗ ยกระดับรายไดของเกษตรกร โดยการแสวงหาตลาดนอกประเทศ ยกระดับ
คุณภาพผลผลิต ลดตนทุนการผลิต และใหรูจักการรักษาสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
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๔.๑.๘ สงเสริมการอุตสาหกรรมทางการเกษตรอยางจริงจัง โดยการสนับสนุน
ดานเงินทุน มาตรการทางภาษี สิทธิพิเศษในการลงทุน การสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีและทางดาน
วิชาการ
๔.๑.๙ พัฒนาการสาธารณูปโภค และการสื่อสารคมนาคมในดานตาง ๆ ใหทันสมัย
เอื้ออํานวยตอการพัฒนาเกษตรกรรม การพัฒนาการอุตสาหกรรม การพาณิชย ในขอบเขตทั่วประเทศ
๔.๑.๑๐ ปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ จะดําเนินการใหเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
และทันทวงที
๔.๑.๑๑ เนนการระดมทุนภายในประเทศ การระดมทุนในทองถิ่น เนนการคลัง
ทองถิ่น เพื่อสงเสริมการระดมเงินออมของประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยใชเงินทุนภายในประเทศ
เงินออมและภาษีเงินไดจากชุมชน จะนําไปใชดําเนินการในชุมชน ในการพัฒนาทองถิ่น โดยไมรวมเงิน
มาไวที่สวนกลางเชนในอดีต
๔.๑.๑๒ สถาบันการเงินระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด จะใหเปน
สถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทุกดานทุกระดับ
๔.๑.๑๓ เปด โอกาสและสนับ สนุ นภาคเอกชนระหว างประเทศและการลงทุ น
รวมกับภาครัฐ ในการพัฒนากิจกรรมดานเศรษฐกิจ การศึกษาและการสาธารณสุข
๔.๑.๑๔ จะดํ า เนิ น การให ธ นาคารชาติ เป น สถาบั น ที่ เ ป น หลั ก ประกั น และ
ใหคําแนะนําแกภาคเอกชนและภาครัฐในการกูเงินจากสถาบันการเงินตางประเทศ
๔.๑.๑๕ ระบบการตลาด จะใหเอกชนดําเนินการ รัฐเขาควบคุมในสวนที่จะกอใหเกิด
ความเสียหายตอสวนรวมและมาตรฐาน เชน การควบคุมคุณภาพ และการแขงขันที่ไมเปนธรรม
๔.๑.๑๖ การตลาด ในระยะเริ่มตนอุตสาหกรรมอาหาร เปนอุตสาหกรรมที่จะผลิต
เพื่อใชภายในประเทศเปนหลักและขยายเขตการตลาดออกไปในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ ตอไป
๔.๑.๑๗ สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในดานเศรษฐกิจ อยางมีเหตุผล
ผานสื่อสารมวลชนและสถาบันการศึกษา ตามความเหมาะสม
๔.๑.๑๘ สงเสริมใหประชาชนมีระเบียบ วินัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดออม
โดยรณรงคผานสื่อสารมวลชน ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานของรัฐ ทําเปนแบบอยาง
๔.๑.๑๙ มีมาตรการการคุมครองผูบริโภคที่เหมาะสม โปรงใส
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๔.๒ ดานอุตสาหกรรม
๔.๒.๑ สนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเปนปจจัยรับผลผลิต
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มีวัตถุดิบปอนโรงงานในประเทศไทยและการผลิตอุตสาหกรรม
การเกษตร
๔.๒.๒ การผลิต เนนการบริโภค ทดแทนการนําเขาและสงออก โดยใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศใหมากที่สุด
๔.๒.๓ ผลผลิตทางอุตสาหกรรมการเกษตร เนนการผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
เพื่อสงออกไปยังตางประเทศ
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมอื่น ๆ และอุตสาหกรรมหนัก จะดําเนินการใชวัตถุดิบ
จากนอกประเทศเพื่อทดแทนการนําเขาและการผลิตเพื่อการสงออก
๔.๒.๕ เงิ น ลงทุ น ด า นอุ ต สาหกรรมการเกษตร และอุ ต สาหกรรม จะเน น
ใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการลงทุน การจัดการและระบบการตลาด โดยรัฐจะเปนผูนําในดาน
การประสานสัมพันธทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ เพื่อชวยแสวงหาและเปนผูนําในดานการประสาน
๔.๒.๖ สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ในการระดมทุนของคนไทยมากขึ้น
สนับสนุนดวยมาตรการทางภาษี การสงเสริมการลงทุนดานวิชาการและเทคโนโลยี
๔.๓ ดานคมนาคมและขนสง
๔.๓.๑ การขนสงทางบก พัฒนาและปรับปรุงการขนสงโดยรถไฟ ซึ่งประหยัด
และปลอดภัยสูงสุด การขนสงโดยรถยนตจะเปนระยะสั้น ๆ โดยสงตอจากรถไฟ การขนสงทางน้ํา
ในพื้นที่ภาคกลางและในพื้นที่ที่มีสายน้ํา จะสนับสนุนการใชเรือในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร
๔.๓.๒ การขนสงทางอากาศ ดําเนินการปรับปรุงการขนสงทางอากาศ เพื่อเชื่อมตอ
ทั่วเมืองสําคัญ ๆ ในภูมิภาคตามความจําเปน สวนการเดินทางในระยะสั้นจะเพิ่มขีดความสามารถของ
การขนสงโดยรถไฟและรถยนต
๔.๓.๓ จัดตั้งสถาบันและโครงการฝกทักษะและเพิ่มพูนฝมือแรงงานในทุกภูมิภาค
รวมทั้งการจัดระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานในทุกภูมิภาค รวมทั้งการจัดระบบการศึกษา
เพื่อพัฒนาฝมือแรงงานในดานความรูและทักษะ
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๔.๓.๔ กํ า หนดหาค า แรงขั้ น ต่ํ า เฉพาะแรงงานไร ฝ มื อ ส ว นแรงงานที่ มี ฝ มื อ
ใหเปนไปตามกลไกของตลาด
๔.๓.๕ ปรับปรุงกฎหมายแรงงาน ใหเหมาะสมกับสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ที่เปลี่ยนแปลง
๔.๓.๖ สนับสนุนการรวมตัวของผูใชแรงงานเชิงความรูทางวิชาการ การพัฒนา
ฝมือแรงงาน ความตองการในการพัฒนาอํานาจตอรองในการเรียนตอเพื่อพัฒนาตนเองและการรวมกลุมกัน
เพื่อสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของผูใชแรงงาน
๔.๓.๗ สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานโดยเฉพาะ
แรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม รวมทั้งคาตอบแทนแรงงาน
ที่เปนธรรม
๔.๓.๘ จัดสงแรงงานไปตางประเทศ (Government to Government) โดยเฉพาะ
แรงงานฝมือ
๕. นโยบายดานการศึกษา การกีฬา การศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
๕.๑ ดานการศึกษา
มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหมีขีดความสามารถเต็มศักยภาพ เพื่อเปนแรงผลักดันที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศใหเศรษฐกิจฟูเฟอง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณธรรม โดยดําเนินการดังนี้
๕.๑.๑ ปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนรู ใหเรียนรูดวยตนเอง สามารถสราง
องคความรู และใหเรียนรูตลอดชีวิต
(๑) ใฝรู แสวงหาความรูดวยตนเอง และสรุปองคค วามรูส ามารถ
นําไปใชไดในชีวิตจริง
(๒) ให ผู ป กครอง เอกชน ชุ ม ชน เข า มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นา
การจัดการศึกษา
๕.๑.๒ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหสูงขึ้น ดวยการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยเรงดวน
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๕.๑.๓ จัดทํากฎหมายการศึกษา เพื่อเปนหลักในการจัดการศึกษาของประเทศ
และปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของใหเอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๕.๑.๔ เปดโอกาสใหเอกชน ชุมชน ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในทุกระดับ ยืดหยุนตามภาวการณของการเมือง สังคม เศรษฐกิจของทองถิ่น
๕.๑.๕ ยกระดับ คุณภาพครู อาจารย ใหมีค วามมุง มั่นในการพั ฒนาคุณ ภาพ
การศึกษาดวยกระบวนการที่เชื่อถือได ตามกระบวนการคัดเลือก พัฒนาและประเมินดวยมาตรการ
ที่กอใหเกิดขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
๕.๑.๖ จัดระบบการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ทางการศึกษาทุกระดับและมาตรการการประกันคุณภาพ เพื่อใหเกิดการแขงขันและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๕.๑.๗ ปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา โดยเฉพาะระดับปฏิบัติการใหมีความคลองตัว
ในการบริหารจัดการและการบริหารงบประมาณ เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและความเสมอภาค รวมทั้ง
เปดโอกาสใหเอกชน ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการบริหารการศึกษาตามความเหมาะสม
๕.๑.๘ จัดระบบการศึกษาในทุกระดับใหมีความเปนเอกภาพ มีความสัมพันธ
เปนเครือขายเชื่อมโยงกันและสามารถถายโอนได
๕.๑.๙ ใหการศึกษาพื้นฐานแกเยาวชนไมนอยกวา ๑๒ ป โดยใหการใหเปลา
มีสื่อการเรียน การสอน อุปกรณ เครื่องแตงกาย อาหาร ใหเยาวชนมีการพัฒนาการทุกดาน มีกําลังกาย
แข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอสวนรวม
เยาวชนมีความรูดานการประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน
๕.๑.๑๐ กระจายอํานาจใหทองถิ่นและประชาชนเขามามีสวนในการจัดการศึกษา
การจัดทําหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่นและหลักสูตรทองถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการ
ภายใตการสนับสนุนของราชการบริหารสวนทองถิ่น
๕.๑.๑๑ สงเสริมสวัสดิการ ขวัญกําลังใจของบุคลากร ดานการศึกษาอยางทั่วถึง
ทั้งในดานรายได ตําแหนง สวัสดิการตาง ๆ ที่จําเปนตอการครองชีพ
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๕.๒ ดานการกีฬา
๕.๒.๑ สงเสริมใหมีกีฬาสากลและกีฬาพื้นบาน เพื่อสรางสุขนิสัยการออกกําลังกาย
น้ําใจนักกีฬา และเพื่อการแขงขันทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งเสริมสรางใหมีสุขภาพพลานามัย
ไดตามมาตรฐาน
๕.๒.๒ จั ด ให มี ศู น ย กี ฬ าชุ ม ชนในทุ ก ระดั บ ทุ ก รู ป แบบพร อ มอุ ป กรณ แ ละ
บุคลากร โดยภาครัฐ เอกชน และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการ ใหบริการทุกวัย ทุกเพศ
รวมทั้งผูดอยโอกาสและผูพิการในการออกกําลังกาย และทดสอบสมรรถภาพ
๕.๓ ดานการศาสนา
๕.๓.๑ พัฒนาการศึกษาของสงฆและนักบวชในศาสนาตาง ๆ ทั้งองคความรู
ในหลักศาสนาและองคความรูในสังคม เพื่อใหเปนที่พึ่งของสังคม
๕.๓.๒ ยึดหลักการของศาสนาในการสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคน
๕.๓.๓ เนนการนําหลักศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชนทุกหมูเหลา
๕.๓.๔ พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานดานการศาสนาใหมีประสิทธิภาพ
โดยใหมีเครือขายหรือองคกรเครือขายในการพัฒนาสถาบันทุกศาสนา
๕.๓.๕ ใหสถาบันศาสนาทุกศาสนามีเครือขายในการพัฒนา สงเสริมและชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๕.๓.๖ สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา ทุกศาสนา ตามความเหมาะสมทั้งในดาน
งบประมาณ บุคลากร การสื่อสารประชาสัมพันธเผยแพร และการสรางความเขาใจอันดีระหวางกัน
ของแตละศาสนา
๕.๔ ดานศิลปวัฒนธรรม
๕.๔.๑ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับวัฒนธรรมสากลมาอยางเหมาะสม
โดยไมขัดกับวิถีชีวิตแบบไทย
๕.๔.๒ ใหความรูเกี่ยวกับครอบครัวศึกษาและสรางสถาบันครอบครัวใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีของไทย และคัดสรรศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของสากลใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตโดยองคกรในทองถิ่น
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๕.๔.๓ สงเสริมใหองคกรทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนรวมกันทํานุบํารุงถายทอด
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่คัดสรรใหคงอยูตามวิถีชีวิตแบบไทย
๕.๔.๔ สรางสถาบันครอบครัวใหเปนองคกรแหงการเรียนตลอดชีวิต เปนฐาน
ของการพัฒนาสังคม การเมือง การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามวิถีชีวิตไทย
๖. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.๑

ใหทองถิ่นมีอํานาจในการรักษาทรัพยสินที่เปนสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
๖.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน ปาไม สัตวปา ทรัพยากรน้ําและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ โดยใชมาตรการทางกฎหมาย และการรวมมือกับประชาชน
๖.๓ ใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการของรัฐหรือเอกชนที่กระทบ
ตอสภาพแวดลอม หรือสรางมลภาวะ โดยการกระทําประชามติหรือประชาพิจารณตามความเหมาะสม
และเปดโอกาสใหทุกฝายแถลงขอมูลที่จําเปน เพื่อความโปรงใสเทาที่ไมขัดตอกฎหมายและบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ
๖.๔ ดําเนินการปองกันการบุกรุกที่สาธารณะ ซึ่งมีผูมีอํานาจทางการเงินมากวานซื้อ
ภายหลังที่กอปญหาไมจบสิ้น หรือการใหขอมูลอันเปนเท็จ เพื่อขอคาชดเชยจากรัฐโดยมิชอบ การตัดสิน
เพื่อใหเอกสารสิทธิหรือคาชดเชยควรกระทําประชามติหรือประชาพิจารณ หรือการมีสวนรวมของทองถิ่น
และเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรมแกทุกฝาย
๗. นโยบายดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การสื่อสารและสารสนเทศ
๗.๑ สนับสนุนใหมีการศึกษา วิจัย คนควาการพัฒนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ประดิษฐกรรมตาง ๆ ทั้งในสถาบันการศึกษา สวนราชการและเอกชน
๗.๒ สง เสริ ม ความร วมมื อ ระหว า งประเทศในการพั ฒ นาวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศ รวมทั้งการใชผูมีความรู ความสามารถ ชาวไทยที่อยูตางประเทศกลับมา
พัฒนาประเทศ
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๘. นโยบายดานสังคม สาธารณสุข และพัฒนาชุมชน
๘.๑ ดานสังคม
๘.๑.๑ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม การดํ า รงชี วิ ต ภายใต ส ถาบั น ครอบครั ว ที่ อ บอุ น
เปนปจจัยในการพัฒนาจิตใจ ความโอบออมอารี การสรางสันติสุขในครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
๘.๑.๒ สรางสถาบันครอบครัวใหเปนองคกรแหงการเรียนตลอดชีวิต เปนฐาน
ของการพัฒนาสังคม การเมือง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ตามวิถีชีวิตไทย
๘.๑.๓ สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของประชาชนในดานความปลอดภัย
ของชีวิตและทรัพยสิน สงเสริมและคุมครองสิทธิเด็ก สตรี คนพิการและผูดอยโอกาสในสังคม
๘.๑.๔ กํากับ ดูแล ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล
จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกใหความยุติธรรม
แกประชาชนอยางเทาเทียมกัน จัดระบบราชการและการบริหารของรัฐใหสั้น โปรงใส ยุติธรรม
สนองตอบความตองการของประชาชน
๘.๑.๕ แก ป ญ หาอภิ สิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล การแสวงหาผลประโยชน โ ดยมิ ช อบ
การเอารัดเอาเปรียบในสังคม ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด การบุกรุกที่สาธารณะ โดยใหมี
การแสดงประชามติหรือประชาพิจารณตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
๘.๑.๖ เอาใจใสผูดอยโอกาส เด็กถูกทอดทิ้ง คนพิการหรือทุพพลภาพ ผูยากไร
ผูสูงอายุ ใหมีโอกาสอยูสังคมอยางมีความสุข
๘.๑.๗ คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิง
และชาย และพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัวและความเขมแข็งของชุมชน
๘.๒ ดานสาธารณสุข
๘.๒.๑ สงเสริมความเขมแข็งขององคกรชุมชนและประชาชนใหมีความตระหนัก
และความรับผิดชอบในการดําเนินการดานสาธารณสุข ดวยตัวประชาชนหรือองคกรชุมชนเองในการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัย โดยการสนับสนุนดานวิทยากร เทคโนโลยีจากรัฐ
๘.๒.๒ พั ฒ นาบุ ค ลากรทางสาธารณสุ ข และทางการแพทย ใ ห เ พี ย งพอ ให มี
ขีดความสามารถสูงเพียงพอที่จะดําเนินการปองกันและรักษาในระดับตนในแตละทองถิ่น
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๘.๒.๓ ขยายบริ ก ารดา นอนามั ย ด ว ยการจั ด ตั้ ง สถานี อ นามั ยออกไปสู ตํ า บล
และหมูบาน ปรับปรุง โรงพยาบาล พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและการสาธารณสุขระดับอําเภอ
และจังหวัด
๘.๒.๔ จัดหาและพัฒนาวิทยาการ อุปกรณ เทคโนโลยีทางการแพทย เวชภัณฑ
ที่จําเปนใหเพียงพอกับการใชงานแตละสถานีอนามัยประจําตําบล
๘.๒.๕ ดําเนินการดานอนามัยสิ่งแวดลอม การพัฒนาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมเพื่อไมใหมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย โดยรัฐและองคกรชุมชน
๘.๒.๖ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส ยาเสพติด
และโสเภณีเด็ก โดยอาศัยครอบครัว องคกรชุมชนและการใชกฎหมายที่เครงครัด
๘.๒.๗ สงเสริมใหประชาชนรูแนวทางการปองกันโรค มีความรู เจตคติในการดูแล
รักษาตนเอง ความรูดานโภชนาการ การพักผอน การออกกําลังกายที่ถูกตองโดยไมตองพึ่งพาแพทย
ในบางกรณี
๘.๒.๘ ส ง เสริ ม ให แ พทย ไ ปทํ า งานในเขตชนบท จนถึ ง ระดั บ สถานี อ นามั ย
โดยใหมีศกั ยภาพในการบําบัดรักษา เพื่อประหยัดคาใชจายของประชาชนในการเดินทางมารักษาในตัวเมือง
๘.๓ ดานการพัฒนาชุมชน
๘.๓.๑ การพัฒนาชุมชนเมืองและมหานคร
(๑) จัดตั้งศูนยสาธารณสุขชุมชน เพื่อใหบริการสาธารณสุขแกชุมชน
(๒) จัดตั้งศูนยชุมชน (Community Center) เชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยเด็ก และเยาวชน
(๓) ชุ ม ชนแออั ด จะดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง การเคหะและสิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกในชุมชน ดังนี้
(ก) ชุมชนแออัดที่ตั้งอยูในที่สาธารณะ ที่หลวง จะทําการปรับปรุง
ชุมชนแออัดใหม โดยจัดสรางที่พักอาศัยในรูปของการเคหะ
(ข) ชุม ชนแออั ดที่ ตั้ งอยู ใ นที่เ อกชน จะยกระดั บ ความเปน อยู
ในดานการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย การประปา ไฟฟา และการจัดเก็บขยะ
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(๔) ปรับปรุงระบบการขนสงมวลชน การควบคุมมลพิษ และมลภาวะ
การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย น้ําเนา โดยเนนผูกอมลพิษตองเปนผูรับภาระ (Pollution Pay)
๘.๓.๒ การพัฒนาชนบท
(๑) จัดตั้งองคกรประชาชน ใหคิด ตัดสินใจ ปฏิบัติ รับผิดชอบชุมชน
ในดานการสาธารณูปโภค การอาชีพ สุขภาพอนามัย
(๒) จั ด ตั้ ง กลุ ม ประชาชนตามลั ก ษณะอาชี พ ให ห น ว ยงานราชการ
เขาไปรวมพัฒนาอาชีพและเทคโนโลยี
(๓) จัดตั้งศูนยสงเคราะหประชาชนระดับหมูบานโดยชุมชน สําหรับ
ผูชวยเหลือตนเองไมได เชน ผูพิการ ผูสูงอายุ
(๔) ให ก ารศึ กษาประชาชนในชุม ชนหลายรู ปแบบ ทั้ง ในและนอก
ระบบโรงเรียนเพื่อการศึกษาตอและพัฒนาอาชีพของตนเอง
๙ นโยบายดานการตางประเทศ
๙.๑

สนับสนุนการอยูรวมกันอยางสันติ รวมกําลังเพื่อปกปองการละเมิดอธิปไตย

เสถียรภาพของประเทศ และสิทธิมนุษยชน
๙.๒ เสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น แสวงหาความร ว มมื อ
ดานวิชาการและเทคโนโลยี ผนึกกําลังกันดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระดับภูมิภาค
๙.๓ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของสถานทูต และทูตพานิชย เพื่อความเขาใจ
อันดีระหวางประเทศ การสงเสริมและการดําเนินการดานการคากับตางประเทศใหมากขึ้น
๙.๔ ใหความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศในการแกไขปญหาความขัดแยง หรือ
ขอพิพาทตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในกรอบแหงกฎบัตรสหประชาชาติ และกฎหมายระหวางประเทศ
๙.๕ รวมมือกับประเทศในอาเซียน ทั้งดานการเมือง การทูต การคา และการพัฒนา
ประเทศ เพื่อพัฒนาภูมิภาคนี้ใหเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดาน รวมทั้งการยกเลิกกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ
อันเปนสิ่งขัดขวางการติดตอ คาขาย ระหวางหนวยงานและประชาชนในภูมิภาคนี้
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๙.๖ คุมครองผลประโยชนอันชอบธรรมของประเทศไทยและคนไทยในตางประเทศ
รวมทั้งผูไปประกอบอาชีพในตางประเทศ ที่อาจถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไดรับความไมเปนธรรม
ขอบังคับพรรครัฐไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอบังคับพรรครัฐไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยที่ประชุมคณะจัดตั้งพรรครัฐไทย เมื่อวันที่ ๒๕
มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท กํ า หนดข อ บั ง คั บ พรรคฉบั บ นี้ เ พื่ อ เป น แนวทาง
และหลักเกณฑ ในการบริหารพรรคและการดําเนินกิจการทางการเมื องของพรรคใหสอดคลองกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรครัฐไทย” พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองเปนตนไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ใหเรียกวา “พรรครัฐไทย” มีชื่อยอวา “รท” เขียนเปน
ภาษาอังกฤษวา “RATH THAI PARTY” มีชื่อยอภาษาอังกฤษวา “RT” ใชภาพเครื่องหมาย ตัวอักษร
ร และ ท ดานลางเขียน คําวา พรรครัฐไทย โดยมีสีแดงและสีน้ําเงิน เปนสีของตัวอักษรยอ

ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมายรูปลักษณะตามที่ไดจดทะเบียนไวตอนายทะเบียน
พรรคการเมืองตามกฎหมาย วาดวยพรรคการเมือง โดยมีความหมายวา “รวมไทยทุกภาคเปนหนึ่งเดียว”
ขอ ๕ สํานักงานใหญพรรครัฐไทย ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๐๑/๓๒๑ ถนนรัตนาธิเบศร
ตําบลไทรมา อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
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ขอ ๖ สาขาพรรครัฐไทยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใดใหเรียกชื่อวา “พรรครัฐไทย
สาขา.....................” โดยมีชื่อของทองถิ่นนั้นตอทายดวย
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิกพรรครัฐไทยมี ๓ ประเภท
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเชิญเขาเปนสมาชิก
สมาชิกกิตติมศักดิ์โดยผูไดรับเชิญยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไมตองเสียคาบํารุง
(๒) สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตามขอบังคับและคณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตรา
ที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) สมาชิกวิสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครดวยตนเองและคณะกรรมการบริหารพรรค
ไดอนุมัติใหเปนสมาชิกวิสามัญได โดยไมตองเสียคาบํารุง
ขอ ๘ สมาชิกพรรคตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา
หาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
(๔) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) ไมเปนบุคคลตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นในวันสมัครเปนสมาชิก
(๗) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ขอ ๙ การสมัครเปนสมาชิก ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตามแบบพิมพของพรรค พรอมดวย
รูปถายซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕ นิ้ว ๒ รูป สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
และคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นอยูในขณะเดียวกันตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค
หรือตอประธานสาขาพรรค และชําระคาธรรมเนียมการสมัครพรอมคาบํารุงพรรค ตามอัตราที่คณะกรรมการ
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บริหารกําหนด เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครแลว ถาเห็นวามีคุณสมบัติครบถวน ใหเสนอ
คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ
ใหรับเปนสมาชิกแลว ใหออกบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคใหไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๐ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกสามัญ ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาสองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย คําคัดคานใหยื่นตอเลขาธิการพรรค
หรือประธานสาขาพรรค แลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคานไวเปนความลับ
ขอ ๑๑ ถ า คณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ ไ ม รั บ ผู ใ ดเป น สมาชิ ก โดยจะมี คํ า คั ด ค า น
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหาร ใหถือวาสิ้นสุด
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุด เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับพรรคขอ ๘
(๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรด ว ยมติ ข องพรรคต อ งเป น มติ ข องที่ ประชุ ม ร ว มของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
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สิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยหรือจะยังคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๓ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิเขาประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมใหญของพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการสมัคร
รับเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรค
(๓) มีสิทธิในการใหขอเสนอ ขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๔) มีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีลักษณะเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูพรอมที่จะเสียสละและพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอ ยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแทเพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและหรือสมาชิกพรรคทั่วไป
(๖) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนกรณีไป

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

ขอ ๑๕ สมาชิกพรรคมีหนาที่จะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๒) รักษาชื่อเสียงของพรรคโดยไมปฏิบัติไปในทางที่จะนําความเสียหายมาสูพรรค
(๓) สนับสนุน สงเสริมและเผยแพรนโยบายและอุดมการณของพรรค ตลอดจนกิจกรรม
ของพรรค
(๔) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งใน
ทุกระดับและใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนา
ของพรรค
(๕) เขารับการฝกอบรมความรูทางการเมืองตามหลักสูตรที่พรรคจัด
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
ขอ ๑๖ พรรคมีความรับผิดชอบตอสมาชิกตามกฎหมายและระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนด
ขอ ๑๗ พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อใหพรรคกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
ขอ ๑๘ พรรคมีหนาที่รับผิดชอบในการรับเรื่องราวรองทุกขและเสริมสรางความเปนธรรม
ใหแกสมาชิกพรรคภายใตรัฐธรรมนูญและระเบียบ ขอบังคับพรรค
ขอ ๑๙ พรรคมีหนาที่รับผิดชอบตอสมาชิกในดานอื่น ๆ ตามระเบียบ ขอบังคับพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๐ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไปอั นจะสง ผลให การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัต ริยท รงเปนประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภา เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
ใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูล ขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุน เตือ นใหส มาชิ กและประชาชนทั่วไปเขา มามี สวนร วมทางการเมื องเพื่ อ สิท ธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๒๑ สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองยึดมั่นในอุดมการณ
ของพรรค และตามที่ปรากฏในแนวนโยบายของพรรคและตองปฏิบัติตามขอบังคับของพรรคและมติ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
ขอ ๒๒ สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมกระทําการใด ๆ
ที่เปนเหตุใหเกิดการแตกแยก หรือแตกความสามัคคีในพรรค
ขอ ๒๓ สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค จะตองไมกระทําการใด ๆ
ซึ่งเปนการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
ขอ ๒๔ ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติและระเบียบที่ประชุม
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดกําหนดไว

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

๓ กันยายน ๒๕๕๒

ขอ ๒๕ สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค จะตองประพฤติตน
มิใหเปนที่เสียหายแกพรรค
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารพรรคคณะหนึ่ง เปนองคกรหลักในการบริ หารพรรค
ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวาแปดคน ซึ่งประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค ๑ คน
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค ๑ คน
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลง ใหคณะกรรมการบริหารที่เหลืออยู
ทําหนาที่ตอไปจนกวามีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางลง ในวาระแรกที่มีการประชุมใหญในคราวถัดไป
ขอ ๒๘ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรค ตองมีผูรับรองไมนอยกวา
ยี่สิบคน ของผูที่อยูในที่ประชุม
(๒) ผู ที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง เป น หั ว หน า พรรคเสนอชื่ อ สมาชิ ก เป น รองหั ว หน า พรรค ๒ คน
เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งหนึ่งคน
(๓) ผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรคเสนอชื่อสมาชิกเปนเลขาธิการพรรค ๒ คน เพื่อให
ที่ประชุมใหญเลือกตั้งหนึ่งคน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

(๔) ผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนเลขาธิการพรรคเสนอชื่อสมาชิกเปนรองเลขาธิการพรรค ๒ คน
เพื่อใหที่ประชุมเลือกตั้งหนึ่งคน
(๕) ผู ที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง เป น หั ว หน า พรรคเสนอชื่ อ สมาชิ ก เป น เหรั ญ ญิ ก ๒ คน เพื่ อ ให
ที่ประชุมใหญเลือกตั้งหนึ่งคน
(๖) ผู ที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง เป น หั ว หน า พรรคเสนอชื่ อ สมาชิ ก เป น นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรค
๒ คน เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งหนึ่งคน
(๗) ผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรคเสนอชื่อสมาชิกเปนโฆษกพรรค ๒ คน เพื่อให
ที่ประชุมใหญเลือกตั้งหนึ่งคน
(๘) สมาชิ กซึ่ งเป นองค ประชุ ม ของที่ ประชุ ม ใหญเ สนอชื่ อ สมาชิ กเพื่อ ใหที่ ประชุ ม ใหญ
เลือ กเปน กรรมการบริห ารพรรคสามคนและสมาชิก ที่ได คะแนนเสี ยงเรียงตามลํ าดั บจากลํ าดั บที่ สี่
ถึงลําดับที่หกเปนกรรมการสํารองการเสนอชื่อตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ไมตองมีผูรับรอง
ถ า ผู ถู ก เสนอชื่ อ ตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ถอนตั ว เหลื อ เท า จํ า นวนตํ า แหน ง นั้ น ๆ
ผูที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง ในกรณี นี้ จะต อ งได ค ะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ง ขององคป ระชุ ม ใหญ ที่ อ ยู ใ น
ที่ประชุม การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหใชวิธีการลงคะแนนลับ
ขอ ๒๙ วาระของกรรมการบริหารพรรคมีกําหนดคราวละสองป การเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคใหมจะกระทํากอนหรือหลังวันครบวาระตามวรรคหนึ่งก็ได ถาเลือกตั้งกอนครบวาระ
ให ป ระกาศกํ า หนดวั น เลื อ กตั้ ง ล ว งหน า ไม น อ ยกว า สามสิ บ วั น การเลื อ กตั้ ง ภายหลั ง ครบวาระ
ใหดําเนินการเลือกตั้งภายในสามสิบวัน นับแตวันครบวาระ
ขอ ๓๐ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ พ น จากตํ า แหน ง ตามข อ บั ง คั บ พรรคข อ ๓๑
รักษาการในตําแหนง คณะกรรมการบริหารพรรคจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองแจงการตอบรับ
คณะกรรมการบริหารพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหม
ขอ ๓๑ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ลาออก
(๒) ขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับพรรคขอ ๑๒
(๓) ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

(๔) ที่ประชุมใหญวิสามัญมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูเขารวม
ประชุม
ขอ ๓๒ กรรมการบริหารพรรคพนตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) หัวหนาพรรคลาออกจากตําแหนง
(๒) ครบวาระสองป
(๓) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด
(๔) ที่ประชุมใหญมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ขององคประกอบของที่ประชุมใหพนจาก
ตําแหนงทั้งคณะ เมื่อกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามขอ (๑) (๓) และ (๔)
ใหดําเนินการเลือกตั้งใหมภายในสามสิบวัน นับแตวันพนจากตําแหนง
ขอ ๓๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุม กรณี
หัวหนาพรรคไมสามารถมาประชุมได ใหรองหัวหนาพรรคที่ไดรับมอบหมายทําหนาที่แทน ใหเลขาธิการพรรค
เปนเลขานุการที่ประชุม การลงมติของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมากของกรรมการ
ที่มาประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
ขอ ๓๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวยพรรคการเมืองกําหนดไว
(๒) ควบคุมไมใหสมาชิกกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๓) ใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๔) รับผิดชอบกิจการทั้งปวงของพรรค
(๕) วางระเบียบตาง ๆ อํานวยการและกระทําหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอย และสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๖) ประสานงานกับองคกรตาง ๆ ของพรรค
(๗) พิจารณาคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๘) เรื่องอื่น ๆ ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

ขอ ๓๕ กรรมการบริหารพรรคมีอํา นาจหน าที่แ ละมีความรับผิดชอบในตําแหน งหนา ที่
ของแตละตําแหนง ดังตอไปนี้
หัวหนาพรรค
(๑) เปนหัวหนารับผิดชอบการบริหารงานของพรรคตามกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) เปนผูแทนของพรรคในการดําเนินกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(๓) แตงตั้งผูอํานวยการพรรคและรองผูอํานวยการพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค
(๔) แตงตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง แลวรายงานใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคทราบ
(๕) มอบอํ า นาจในการอนุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าตให ก รรมการบริ ห ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง หรื อ
คณะใดคณะหนึ่งทําการแทนได
(๖) อํานาจหนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
กฎหมายอื่น ๆ หรือในขอบังคับพรรค
รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบงานตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
เลขาธิการพรรค
(๑) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงตอหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรคมอบใหปฏิบัติ
(๒) การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรค การประชุ ม ใหญ แ ละการประชุ ม อื่ น ๆ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
(๓) กํากับ ดูแล และบริหารงานของสํานักงานใหญพรรคตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
รองเลขาธิการพรรคมีอาํ นาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย
เหรัญญิกพรรคมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการรับ - จายเงิน การบัญชี
และงบดุลของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
โฆษกพรรคมีหนาที่ในการประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําทะเบียนรายชื่อสมาชิกและสาขาพรรค
ตามที่กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
กรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๖ การแบงหนวยงานบริหารของสํานักงานเลขาธิการพรรค ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด ใหเลขาธิการพรรคหรือรองเลขาธิการพรรคมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารงาน
ในหนวยงานตามขอนี้ใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวมงาน
กลั่ น กรองงาน และเสนอความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามกฎหมายและข อ บั ง คั บ พรรค ให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารพรรค
เปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ของพรรค
หมวด ๘
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๓๗ ใหมีประธานที่ปรึกษาพรรค และคณะที่ปรึกษาพรรคขึ้นมาคณะหนึ่งมีจํานวนตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคจะเห็นสมควร คณะที่ปรึกษานี้ ประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณในสาขาวิชาตาง ๆ และผูมีอุปการคุณสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ
ของพรรค
ขอ ๓๘ คณะที่ปรึกษาพรรคมีอายุอยูในตําแหนงตามวาระเชนเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๙ คณะที่ปรึกษาพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) คณะที่ปรึกษาพรรคจะไดรับเชิญใหเขารวมประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารพรรค
แตไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตจะไดรับการรองขอจากที่ประชุม
(๒) คณะที่ปรึกษาพรรคเสนอแนวความคิดเห็นตอหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
ไดทุกโอกาส
(๓) การเสนอความคิดเห็นหรือการใหคําปรึกษาใด ๆ เปนการกระทําเพื่ออุดมการณและ
ใหบรรลุนโยบายของพรรค

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

๓ กันยายน ๒๕๕๒

(๔) คณะที่ ป รึ ก ษาพรรคจะจั ด ให มี ก ารประชุ ม หารื อ ภายในพรรคย อ มกระทํ า ได ภ ายใต
การสนับสนุนจากพรรค โดยหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคจะตองไดรับทราบดวย
หมวด ๙
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๔๐ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งมีจํานวนหาคน
โดยวิธีการเลือกตั้งตามบัญชีของผูเสนอ ดังตอไปนี้
(๑) เลขาธิการพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอบัญชีรายชือ่ บุคคล
ที่มีความเหมาะสมตอที่ประชุมใหญ
(๒) สมาชิกที่เปนองคประชุมของที่ประชุมใหญอาจเสนอชื่อผูที่เหมาะสม โดยมีผูรับรอง
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของผูที่อยูในที่ประชุม
(๓) ที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนรายบุคคลใหไดจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
(๔) ที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับ
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป เวนแตที่ประชุมใหญ
จะเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใหอยูในตําแหนงเปนอยางอื่น และอาจจะไดรับเลือกตั้งอีกก็ไดคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนด
ขอ ๔๑ การคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนง
ที่วาง ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคจากรายชื่อมติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
ขอ ๔๒ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ใหคณะกรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งดําเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

หมวด ๑๐
คณะกรรมการนโยบายพรรค
ขอ ๔๓ ใหมีคณะกรรมการนโยบายพรรคคณะหนึ่งซึ่งมีจํานวนหาคน โดยวิธีการเลือกตั้ง
ดังตอไปนี้
(๑) เลขาธิการพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอบัญชีรายชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมตอที่ประชุมใหญ
(๒) สมาชิกที่เปนองคประชุมของที่ประชุมใหญอาจเสนอชื่อผูที่เหมาะสมโดยมีผูรับรอง
ไมนอ ยกวาหนึ่งในสามของผูที่อยูในที่ประชุม
(๓) ที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนรายบุคคลใหไดจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
(๔) ที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับคณะกรรมการนโยบายพรรคอยูในตําแหนง
คราวละสี่ป เวนแตที่ประชุมใหญจะเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใหอยูในตําแหนงเปนอยางอื่นและอาจจะ
ได รั บ การเลื อ กตั้ ง อี ก ก็ ไ ด ค ณะกรรมการนโยบายพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ ต ามกฎหมายและระเบี ย บ
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๑๑
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
ขอ ๔๔ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งมีจํานวน
หาคน โดยวิธีการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) เลขาธิการพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอบัญชีรายชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมตอที่ประชุมใหญ
(๒) สมาชิกที่เปนองคประกอบของที่ประชุมใหญ และอยูในที่ประชุมอาจเสนอชื่อผูที่เหมาะสม
โดยมีผูรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของผูที่อยูในที่ประชุม
(๓) ที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนรายบุคคลใหไดจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
(๔) ที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับ
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ
จะไดรับการเลือกตั้งอีกก็ได เวนแตที่ประชุมใหญจะเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใหอยูในตําแหนงเปน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

อยางอื่น คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๑๒
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและสภาทองถิ่น
ขอ ๔๕ ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วประเทศแตละครั้ง ใหเลขาธิการพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรค ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดกอน
วันเปดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรก เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในรัฐสภา
ขอ ๔๖ การเสนอหรือรับรองญัตติ หรือเรื่องใด ๆ ที่ไมขัดกับรัฐธรรมนูญ หรือนโยบาย
ของพรรค ตลอดจนการอภิปรายการลงมติในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร หรือรัฐสภาใหเปนไปตามมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๗ ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคอาจออกระเบียบ วาดวยการประชุม
หรื อ จรรยาบรรณ หรื อ วิ นั ย ของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคก็ได
ขอ ๔๘ การปฏิบั ติห นา ที่ข องสมาชิ กสภาทอ งถิ่ นหรือ ผูบ ริห ารทอ งถิ่ น ใหใ ชข อ บั งคั บ
ในหมวดนี้โดยอนุโลม
หมวด ๑๓
การจัดตั้งรัฐบาล
ขอ ๔๙ ให เ ป นอํ า นาจของคณะกรรมการบริห ารพรรคในการจั ด ตั้ งรั ฐ บาลหรื อ ร ว มกั บ
พรรคการเมืองอื่นในการจัดตั้งรัฐบาลและกําหนดตัวบุคคลเขาดํารงตําแหนงในคณะรัฐมนตรี
หมวด ๑๔
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๐ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๕๑ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

ขอ ๕๒ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชี
รายชื่อตาม (๑) ไวดวย
ขอ ๕๓ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวัน นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๕๔ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ งเลื อ กตั้ งจากสมาชิ ก ซึ่ง มี ภูมิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
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ขอ ๕๕ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู ใ นตํ า แหน ง คราวละสองป แต เ มื่ อ พ น ตํ า แหน ง
วาระแลว มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๕๖ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนน
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๕๔
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๗ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่น
อื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
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ขอ ๕๘ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณี ป ระธานสาขาพรรคไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให ผู ที่ มี ตํ า แหน ง รองลงมาลํ า ดั บ ต น
ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย บัญชี
ทรัพยสิน หนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๕๙ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค เมื่อมีเหตุ
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจเรียกประชุมใหญ
สาขาพรรคเพื่ อ ดํา เนิ น การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคชุ ดใหม ภ ายในสี่ สิ บห า วั น ในกรณี ที่
ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๖๐ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๕๙
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
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ขอ ๖๑ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดให
มอบหมายใหร องประธานสาขาพรรคหรื อ กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ งมาร วมประชุ ม ใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๖๒ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๕
การประชุมใหญ
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๖๓ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองรอยคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๖๔ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๕ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๖๔ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

ขอ ๖๖ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๖๗ การดําเนินการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษก
พรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายไดการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขาหรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๖๗ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๖๘ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม
ดวย

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

๓ กันยายน ๒๕๕๒

สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๙ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมหรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดที่รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๗๐ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขาธิการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๗๑ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๗๒ คณะกรรมการสาขาพรรคต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคการเมื อ ง
อยางนอยปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎร ไม วา จะเปน การเลื อ กตั้ งทั่ วไปหรื อ เป น การเลือ กตั้ งแทนตํ า แหนง ที่ว า ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อ งต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบใน
การเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคการเมืองทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน ในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบ
ของสาขาพรรคการเมืองนั้น

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

ขอ ๗๓ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีมีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๔ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูใน
ที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
และใหเลขานุการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๗๕ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิ จ การที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๗๖ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๗๗ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมหรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคํารองขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมพิเศษ
ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

ขอ ๗๘ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ให
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่
แทน
ขอ ๗๙ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๖
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๘๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง
ตลอดจนสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๘๑ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

หมวด ๑๗
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๘๒ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการบริจาคแก
พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๘๓ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘๔ การบริจาคแกพรรคการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๘
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๘๕ การกล าวหาสมาชิกของพรรคคนใดวา ไดกระทําหรื อละเว นการกระทํา อันควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๘๖ เมื่ อ ได รั บ หนั ง สื อ ตามข อ ๘๕ แล ว ให หั ว หน า พรรคมอบอํ า นาจให ก รรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบแลวเห็นวาไมมีมูล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๘๗ ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๘๘ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคที่ถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การและมี ม ติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุด
ขอ ๘๙ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตนและดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๙
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๙๐ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
ขอ ๙๑ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคหรือแนวนโยบายของพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวน
หนึ่งในสามของจํานวนสาขาทั้งหมด และกรรมการบริหารพรรคจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนทั้งหมด
ใหการรับรอง
(๒) ที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของผูเขารวมประชุม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๒

หมวด ๒๐
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๒ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญของพรรคหรือ
การถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๙๓ ในกรณีพรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
หมวด ๒๑
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๙๔ หากมีปญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการงดเวนการใชขอบังคับพรรคขอใดขอหนึ่ง
หรือหลายขอ ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยคะแนนเสียงสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครัฐไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครัฐไทย จํานวน ๘ คน คือ
๑. นายเอกสิทธิ์ เจาฑานนท
หัวหนาพรรค
๒. นายทรงพนธ จันทรพันธ
รองหัวหนาพรรค
๓. นายศิรเมศร เสถียรรุจิกานนท
เลขาธิการพรรค
๔. นายพีรพงศ พาสุนันท
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวสุรภา ยุวนบุณย
เหรัญญิกพรรค
๖. นายกมล วิจิตรโสภาพันธ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นางธัญญรวี สุจิโรจนธนกุล
โฆษกพรรค
๘. นางสาวศรัณยธร แมนมินทร
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

