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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
และกรรมการบริหารพรรคเสรีนิยม
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจง
การจัดตั้งพรรคเสรีนิยม ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ ตอมาไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรคเสรีนิยม ลงวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๕๔ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีนิยม ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ และตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีนิยม ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ทําใหมีคณะกรรมการ
บริหารพรรคเสรีนิยม คงเหลือ จํานวน ๖ คน นั้น
บัดนี้ พรรคเสรีนิยมไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณี ที่ประชุมใหญสามัญพรรคเสรีนิยม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติ ดังนี้
๑. ยกเลิกนโยบายพรรคเสรีนิยม พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชนโยบายพรรคเสรีนิยม พ.ศ. ๒๕๕๖ แทน
ดังนี้
นโยบายพรรคเสรีนิยม
พ.ศ. ๒๕๕๖
พรรคเสรีนิยมเห็นวาปจจุบันประเทศไทยประสบความลมเหลวเกี่ยวกับระบบพรรคการเมือง
อยางตอเนื่องกันมาเปนเวลานาน เมื่อเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจป ๒๕๓๙ ประเทศไทยก็ไมสามารถ
พัฒ นาได อ ย างยั่ ง ยืน ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาตามมา ทั้ง ด า นการเมือ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
ไมว าจะมีก ารแกไ ขผลั กดัน รัฐ ธรรมนู ญ ประกาศใช ม าแลว กี่ฉ บั บ ก็ ต าม ผูที่เ ขามาทํ างานการเมือ ง
หรือพรรคการเมืองก็ไมไดกอใหเกิดพรรคการเมืองทางออกใหแ กสังคม มีแ ตพรรคเดิม ๆ คนเดิม ๆ
ที่ยัง รว มกลุมผลประโยชนของตนเองอยู อีกทั้งยัง ทําใหสัง คมเกิดความแตกแยกสับ สนทางความคิด
อยางไมเคยมีมากอนนานวันเขาก็ไมอาจยุติความแตกแยกของสังคมไดกอใหเกิดปญหาเชิงปรากฏการณ
ที่ น า วิ ต กหลายอย า งแก ป ระเทศและความเป น อยู ข องคนในชาติ จ นทํ า ให ก ารแข ง ขั น ด า นต า ง ๆ
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กับภายนอกเกิดการสูญเสียตลาดไป คุณภาพการศึกษาของชาติตกต่ําลงอยางมาก หากมองยอนไปในอดีต
ก็จะเห็นแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน สถาบันหลักตาง ๆ ถูกแทรกแซง ทําใหไมมีความเปนอิสระ
ประชาชนผูบ ริสุทธิ์ไดรับความเดือดรอนจากความไมเปนธรรมของผูมีอํานาจและการถูกเลือกปฏิบัติ
จากระบบโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สรางสภาวะความเหลื่อมล้ํา ความไมเทาเทียมกัน
จึงทําใหผูคนในสังคมที่ออนแอไมอาจที่จะปกปองสิทธิเสรีภาพของตนได ถาหากนานวันไปสภาวการณ
ดังกลาวนี้ยังดํารงอยู จึงเปนไดยากที่จะทําใหปญหาเหลานี้ลดนอยลงนับวันก็จะมีมากเพิ่มขึ้นและยากที่จะแกไข
ใหบรรลุความเทาเทียมกันในสังคม
การที่จะแกไขปญหาประเทศไดตองสรางระบบนิติรัฐ และแกไขปญหาความยากจนที่ฐานราก
ตองแกไขใหมีการบังคับใชกฎหมายใหได ตองทําใหสําเร็จอยาใหเปาหมายที่ตั้งไวถูกบิดเบือน ปฏิรูป
และแกไขปญหา เรื่องระบบนิติรัฐกอนเปนอันดับแรก ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทํางานในระบบยุติธรรม
จะตองปฏิบัติการยึดมั่นในหลักการของกฎหมายตรงไหนบกพรองก็ตองรีบแกไข สรางความศรัทธาเชื่อมั่น
ใหเกิดขึ้นกอนแลวถึงจะปฏิรูปขั้นตอนอื่น เมื่อระบบนิติรัฐเขมแข็งแลวจึงจะแกไขปญหาความยากจน
เพราะความยากจนเปนเรื่องใหญในสังคม ซึ่งทุกสมัยเกือบทุกรัฐบาลทําเปนขออางในการทํากินของนักการเมือง
สาเหตุนี้ก็เกิดมาจากความบกพรองในการพัฒนาประเทศอยางยาวนาน ทําใหคนรวยยิ่งรวยขึ้น คนชั้นกลาง
หรือมนุษยเงินเดือนถูกเอารัดเอาเปรียบทําใหจนลงทุกวัน และคนจนยิ่งจนลงเรื่อย ๆ จึงจําเปนตอง
ดําเนินการลดชองวางระหวางคนรวยคนจนโดยเร็ว ระยะแรกดูการประกอบอาชีพของคนระดับลางใหมั่นคง
ปลอดหนี้ ที่เปนปญหารุนแรงมากกวาปญหาการเปนหนี้ของชนชั้นกลางเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
ที่ไมเหมาะสม แตปญหาหนี้ของเกษตรกรรุนแรงกวามากตองรีบแกไข ระยะตอมาตองสรางความสําคัญ
กับการจัดการศึกษาใหทั่วถึงอยางมีคุณภาพ แตปจจุบันนี้การศึกษาทั่วถึงแตไมมีคุณภาพทั้งบุคลากร
และนักเรียน ถาหากผูมีอํานาจยังละเลยเพิกเฉยตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็จะเปนการสิ้นเปลือง
ทรัพยากร สิ้นเปลืองเวลา ไมสามารถชวยคนในชาติใหพึ่งตนเองไดก็อยาคิดหวังเลยวาจะพัฒนาใหชาติ
เจริญรุงเรืองกาวหนาได เพราะคนเปนทรัพยากรที่มีคามากกวาทรัพยากรอื่นใดและเปนกลไกสําคัญ
ในการพัฒนาชาติ
พรรคเสรี นิ ย ม มองเห็ น ป ญ หาและเงื่ อ นปมสํ า คั ญ เหล า นี้ อั น เป น สาเหตุ แ ห ง รากเหง า
ที่จะกอใหเกิดปญหาอื่นตามมาอยางไมจบสิ้น จึงไดวางแนวนโยบายพรรคเพื่อสรางใหเกิดความเปนธรรม
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กับคนในชาติ โดยยึดมั่นการบริหารจัดการรูปแบบธรรมาธิปไตยของการมีเสรีภาพ เสมอภาคที่อยูในขอบเขต
ตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดวยนโยบายหลัก ๕ นโยบาย
ประกอบดวย ๑๔ ดานสําคัญ ดังนี้
๑. นโยบายทั่วไป ประกอบดวยดานสําคัญ จํานวน ๕ ดาน คือ
๑.๑ ดานความมั่นคง
๑.๒ ดานการปองกันสถาบันหลักของชาติ
๑.๓ ดานการเมืองการปกครอง
๑.๔ ดานการตางประเทศ
๑.๕ ดานการมีสวนรวมของประชาชน
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ ประกอบดวยดานสําคัญ จํานวน ๕ ดาน คือ
๒.๑ ดานการพาณิชยกรรม
๒.๒ ดานพลังงาน
๒.๓ ดานการเกษตร
๒.๔ ดานอุตสาหกรรม
๒.๕ ดานการทองเที่ยว
๓. นโยบายดานสังคม ประกอบดวยดานสําคัญ จํานวน ๔ ดาน คือ
๓.๑ ดานการศึกษา
๓.๒ ดานสาธารณสุข
๓.๓ ดานวัฒนธรรม
๓.๔ ดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๔. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕. นโยบายดานการรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
นโยบายทั่วไป
๑. สรางการเมืองการปกครองใหเกิดธรรมาธิปไตย ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยดวย
ความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ สรางความเปนธรรมใหคนในชาติ เพื่อใหเกิดระบบอันพึงปรารถนาของชาติ
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๒. สงเสริมสนับ สนุนพรรคการเมืองที่มีการบริหารจัดการรูป แบบธรรมาธิป ไตย ยกระดับ
การมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการเขาสูอํานาจรัฐในเรื่องตาง ๆ ของทุกภาคสวน
ใหมีสวนรวมในการกําหนดการตัดสินใจทางการเมืองและนโยบายพรรค
๓. สง เสริม สนับ สนุน ใหมีการแกไ ขกฎหมาย เสนอออกกฎหมายบัง คับ ใชอยางเสมอภาค
เพื่อใหมี เสรีภาพและเปนธรรม
๔. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให สั ง คมทุ ก ระดั บ ชั้ น ได รั บ ความรู ความเข า ใจในระบบการเมื อ ง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายตาง ๆ ภาครัฐ เพื่อรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหา
เงื่อนปมของชาติ
๕. สงเสริมสนับสนุนการกระจายรายได การกระจายผลประโยชนการใชทรัพยากรรวมกัน
อยางเปนธรรม เพื่อเปนการขจัดและแกไขปญหาหนี้สินความยากจนของประชาชนอยางเปนรูปธรรม
๖. สง เสริม สนับ สนุน ใหเกิด การหวงแหน การอนุรักษการใชป ระโยชนรว มกัน การฟน ฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ สรางความมั่นคงดานพลังงานมิใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทําลายระบบนิเวศน
อันเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตและการอาชีพของประชาชนในทองถิ่นทุกระดับชั้น
๗. สง เสริ มสนับ สนุน สมรรถนะในการบริห ารจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล อ ม
จัดสรรที่ดินเพื่อการทํากินหรือที่อยูอาศัย กําหนดเกณฑการใชประโยชนจากทรัพยากร สาธารณะเพื่อประโยชน
ของคนในทองถิ่น
๘. สงเสริมสนับสนุนใหทองถิ่นมีอํานาจในการจัดการศึกษา สรางเสริมสุขภาพ คุมครองชีวิต
ทรัพยสิน พัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยสิทธิ์และโอกาสของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถของคนในชาติ
พัฒนาคนไทย ใหการศึกษาอยางทั่วถึงทุกระดับ
๑.๑ ดานความมั่นคง
(๑) พิทักษรักษาปองกันไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ
แหงดินแดนขอบเขตอํานาจรัฐ
(๒) จัดใหมีกองกําลังทหารของชาติ ใหเขมแข็งในการปองกันอริราชศัตรู มีอาวุธยุทโธปกรณ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย และทรงประสิทธิภาพอยางจําเปนและเพียงพอตอความมั่นคงสถาบันชาติ
สถาบัน พระมหากษัต ริ ย พิทัก ษป กปองผลประโยชนของชาติอย างคุม ค าและประหยัด ตลอดจน
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การปกครองตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และพรอมรับมือ
ที่จะเผชิญภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ
(๓) สงเสริมการกระจายอํานาจเพื่อใหกองทัพมีบทบาทในการพัฒนารวมมือ เสริมสราง
ความมั่นคงของชาติ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
(๔) สงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีการพัฒนา ศึกษา วิจัย คนควาการพัฒนาเทคโนโลยี
ดานการทหารของทุกเหลาทัพ พรอมใหความรวมมือกับมิตรประเทศในทุกภูมิภาค
(๕) สรางขวัญ กําลังใจ กําลังพลทุกเหลาทัพ สนับสนุนใหมีความมั่นคงในการดํารงชีพ
ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ด า นสวั ส ดิ ก ารให ส มบู ร ณ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น โดยการแก ไ ขปรั บ เปลี่ ย น
กฎระเบียบขอบังคับที่ไมเปนธรรมใหมีความสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจตามสมัยปจจุบัน
(๖) สงเสริมใหกําลังพลทุกเหลาทัพมีการพัฒนาการทางการศึกษา เพิ่มพูนความรูทักษะ
อบรม ดูงานทั้งภายในและนอกประเทศอยางกวางขวางในโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรตาง ๆ
(๗) สงเสริมสนับสนุนองคกรดานความมั่นคง คุมครองผลประโยชนทรัพยากรของชาติ
โดยรัฐตองสนับสนุนใหประชาชนเขามีสวนรวมในการปองกันประเทศและรักษาความสงบเรียบรอยภายใน
๑.๒ ดานการปองกันสถาบันหลักของชาติ
(๑) ปกปอง เทิดทูน พิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยางแข็งขัน
(๒) สงเสริม สนับ สนุน ใหองคกรและประชาชนภายในชาติ ดําเนินการตามโครงการ
พระราชดําริ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนรูปธรรม
(๓) เสริมสรางใหคนในชาติไดตะหนักและเกิดจิตสํานึกจิตวิญญาณของความเปนไทย
ใหมีความ จงรักภักดีเทิดทูน เชิดชูพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนที่รักยิ่ง พรอมทั้งปองกัน
ปราบปรามอยางจริงจังไมใหเกิดการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ
๑.๓ ดานการเมืองการปกครอง
(๑) อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการเปนของประชาชน โดยประชาชน
เพื่ อประชาชน ยึ ด มั่ น การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มี พระมหากษัต ริ ยท รงเปน ประมุ ข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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(๒) ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับที่ลาหลังที่ประชาชนไมไดรับความเปนธรรม
และยังมีความเหลื่อมล้ําใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปจจุบัน สรางใหเกิดความปรองดอง
สมานฉันท ประชาชนไมถูกเอารัดเอาเปรียบ ยึดถือ ปรัชญา ภูมิปญญา สานประโยชนแกไขความขัดแยง
อยางสรางสรรคโดยสันติวิธี
(๓) สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการประจํามีสวนรวมทางการเมืองเปนการเพิ่มจิตสํานึก
เกิดความตระหนักการรับใชชาติ ประชาชน อยางมีประสิทธิภาพและเกิดธรรมาธิปไตย เปนการบริหาร
ที่ยึดหลักคุณธรรมมากกวาการควบคุม โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได
(๔) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารกระจายอํ า นาจการปกครองสู ภู มิ ภ าคและท อ งถิ่ น
ไมใหกระจุกตัวอยูในสวนกลาง เพื่อเปนการสรางความรวดเร็วในการใหบริการแกไขปญหาของประชาชน
ทองถิ่นที่หางไกลความเจริญเพื่อการพัฒนาชาติ
(๕) สงเสริมสนับสนุนใหมีการเผยแพรความรู สรางความเขาใจ ความคิดทางการเมือง
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตองใหแกประชาชนทุกสาขาอาชีพใหเกิดการมีสวนรวมทางการเมือง
อยางกวางขวางในทุกพื้นที่
(๖) สนับสนุนใหมีการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในทุกภาคสวน
อยางแข็งขัน และดําเนินการทางคดีอาญา คดีแพงกับผูกระทําที่กอเกิดความเสียหายตอทรัพยากรของชาติ
และประชาชนโดยรวมอยางรวดเร็ว เฉียบขาด และคดีไมมีอายุความ
๑.๔ ดานการตางประเทศ
(๑) สนับ สนุน ใหมีการยกเลิกทบทวน ปรับ ปรุงแกไ ขบรรดาสนธิสัญ ญา อนุสัญ ญา
บันทึก และขอตกลงตาง ๆ ที่ไดทําไวกับบรรดานานาประเทศ ที่ทําใหประเทศไทยเกิดการเสียเปรียบ
ถูกเอารัดเอาเปรียบไมเกิดความเปนธรรมใหเกิดความสอดคลองกับยุคสมัย และเวลาที่เปลี่ยนไปใหถูกตอง
เปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๒) สงเสริมใหมีความรวมมือกับองคการระหวางประเทศที่เปนประโยชนแกชาติและประชาชน
ยึดมั่นในพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติ
(๓) สงเสริมใหมีการยกระดับบทบาทของประเทศ การมีสวนรวมกับองคการระหวางประเทศ
ที่สําคัญ กระชับความสัมพันธอนั ดีกับทุกประเทศที่มรี ะบบสังคมแตกตางกัน โดยเคารพหลักการเอกราชอธิปไตย
และบูรณภาพแหงมิตรดินแดน
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(๔) เสริมสรางการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบานอยางสันติ มีความเสมอภาค เขาใจ
ซึ่งกันและกัน สนับสนุนผลักดันใหเกิดการคาชายแดน การแกไขปญหาชายแดนดวยการเจรจาโดยสันติวิธี
เพื่อนําความเจริญรุงเรือง สูภูมิภาค ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(๕) สนับสนุนใหมีการดําเนินนโยบายอยางอิสระ เปนกลาง สอดคลองกับเอกลักษณของชาติ
และลักษณะพิเศษของคนไทยยึดมั่นในเอกราช อธิปไตย ศักดิ์ศรี ผลประโยชน และทรัพยากรของชาติ
เปนหลักสําคัญ
๑.๕ ดานการมีสวนรวมของประชาชน
(๑) สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองคกรประชาธิปไตย จากการรวมตัวกันของภาคประชาชน
เปนภาคี หรือเครือขาย คํานึงถึงสิทธิและผลประโยชนของกลุมชนนั้น ๆ อันจะพึงมี
(๒) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น องค ก รภาคประชาชน เพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพให เ กิ ด ขึ้ น
ทั้ง ทางการเมือง เศรษฐกิจ สัง คม และการลงประชามติที่ถูกตองตามระบอบประชาธิปไตย ทั้ง นี้
ตองยึดหลักความสมเหตุสมผล
(๓) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชน องคกรตางๆ มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
กํากับดูแลตรวจสอบ ประเมินผลตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ
(๔) สงเสริมสนับสนุน ใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูล ขาวสาร เพื่อการรับรู
รับทราบ สวนที่จําเปนตอการพัฒนา อันเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาประเทศใหเกิดความมั่นคง
(๕) สงเสริมสนับสนุนการสื่อสารภาครัฐ ตองดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ
และมีความเปนกลางโดยใหมีการนําเสนอขอมูลขาวสารที่เกิดผลบวกทางความคิดแกประชาชนใหไดรับรู
รับทราบขอมูลที่เปนจริง
(๖) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ฎหมายคุ ม ครองวิ ช าชี พ สื่ อ ให มี อิ ส รเสรี ภ าพ และ
มีความรับผิดชอบขอมูลที่นําเสนอตอสังคมโดยรวม
นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) ทบทวนแกไขแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติใหเปนแผนพัฒนาชาติ ตรงกับสภาพ
ความเปนจริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขัน มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากสภาวการณผันผวนของ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ยุคโลกาภิวัฒนบนพื้นฐานการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
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(๒) มุงมั่นพัฒนาผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอม ใหมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุน
รวมทั้ ง ส ง เสริ ม การลงทุ น ทั้ ง จากภายในและภายนอกที่ ไ ม ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ มและระบบนิ เ วศน
กําหนดมาตรการการปองการลงทุนแบบผูกขาด เพื่อการแขงขันที่เปนธรรม
(๓) เร ง รั ด การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานทุ ก ๆ ด า น ที่ เ ป น ป จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต อ การเกษตร
การพาณิชยและการอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง โดยพัฒนาทักษะใหเกิดการเรียนรู เขาใจระบบธุรกิจ
โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง ใหมี ความรูค วามเขา ใจมีทั กษะทางดา นการเงิ น ด านการตลาด ด านการลงทุ น
ดานการเกษตรและดานการบริหารจัดการยุคใหม
(๔) ปรับความสมดุลพื้นที่ทั่วประเทศใหเปนมาตรฐานสากล เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร
ยกระดับการใหบริการความปลอดภัย ความสะอาด ความสะดวกสบาย ของผูใชบริการเพื่อลดปญหา
ทางดานตนทุนขององคกรใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการจางงานในอนาคต
(๕) พัฒนาโครงขายขนสงทางน้ํา ทางบก ระบบราง ระบบทางอากาศ ใหมีความเชื่อมโยง
กับระบบขนสงอื่น ๆ รูปแบบการบูรณาการเปนการเพิ่มสัดสวนการขนสงทุกระบบภายในประเทศอยางทั่วถึง
และเชื่อมโยงตางประเทศ เพื่อใหเกิดการรองรับการใหบริการของภาคประชาชน และภาคการขนสง
อยางเปนบูรณาการ
(๖) ปรับปรุงโครงสรางของภาษี ขยายฐานภาษีใหกวางปองกันระบบภาษีซ้ําซอน ระบบภาษี
มูลคาเพิ่ม มุงเนนภาษีทางตรงถึงที่มาของภาษีใหชัดเจน เพิ่มภาษีสินคาฟุมเฟอย ลดภาษีการบริโภค
ที่จําเปนตอการดํารงชีพของประชาชน ใหมีความเหมาะสมตอสภาพความเปนจริงกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน
(๗) กระจายทุ น และระดมทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาทั้ ง ด า นภาคเกษตรกรรม ภาคอุต สาหกรรม
และภาคการบริการเพื่อความกาวหนาของประเทศโดยใชแหลงทุนจากภายในประเทศเปนหลัก ลดการพึ่งพา
ยึดหลักการพึ่งตนเองเปนการลดความเสี่ยงตอความผันผวนของเศรษฐกิจภายนอก
(๘) ปรั บ ระบบการบริ ห ารงบประมาณแผ น ดิ น ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขป ญ หา
ทางดานการเงิน ทางดานการคลัง รักษามาตรฐานสกุลเงินตราใหสอดคลองกับสภาพปญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศมิ ใ ห เ กิ ด ภาวะเงิ น เฟ อ เงิ น ฝ ด เงิ น ตึ ง ยึ ด ตามหลั ก เกณฑ อิ ส ระมาตรฐานสากล
ทางดานการเงินเปนหลัก จัดสรรงบประมาณแผนดินทุกจังหวัดตามความจําเปนทั่วถึง โปรงใสเปนธรรม
และมีการตรวจสอบไมใหเกิดการรั่วไหลอยางเขมงวด
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(๙) รักษาวินัยทางดานการเงิน ดานการคลังของประเทศ เพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของชาติ
มุงสรางโอกาสการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการทรัพยากรทางดานการเงิน ดานการคลัง ไปสูระบบทองถิ่น
ชุมชน ในการสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และสหกรณชุมชน
(๑๐) รักษาดุลการชําระเงิน ดุลงบประมาณ ดุลการคา ใหมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ตามความเปนจริง ผลักดันมาตรการทางดานการเงิน ทางดานการคลัง สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
รวมมือดานเศรษฐกิจกับนานาประเทศ สงเสริมการออมในประเทศ สนับสนุน พัฒนาทางดานตลาดเงิน
ทางดานตลาดทุน ทางดานตลาด สินคาเกษตร โดยมีมาตรการทางดานการเงิน ทางดานการคลัง
เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ กําหนดหลักเกณฑจัดหาแหลงเงินทุนขนาดยอม เพื่อลดปญหาเงินกูนอกระบบ
ของทุกภาคสวน
๒.๑ ดานการพาณิชยกรรม
(๑) สงเสริมใหมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ในการประกอบการดานพาณิชยกรรม
ดานการใหบริการและดานการขนสง
(๒) กําหนดมาตรการการควบคุมสินคา เครื่องอุปโภค บริโภคที่จําเปนตอการดํารงชีพ
ของประชาชน ตลอดจนควบคุมการคากําไรเกินควรและควบคุมปองกันการกักตุนสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) จั ด เร ง รั ด ให มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการทดสอบมาตรฐาน ประสิ ท ธิ ภ าพ
สรางความแข็งแกรง ตราสินคาสําหรับสินคาอุตสาหกรรมของไทยไปตลาดตางประเทศ
(๔) สงเสริมคุมครองสิทธิประโยชนธุรกิจการคาและอุตสาหกรรมทุกประเภท พรอมกับ
คุมครองสิทธิประโยชนของประชาชน และผูบริโภคทั้งดานราคาและดานคุณภาพใหเกิดผล
(๕) เรงรัดกระตุนมาตรฐานดานศุลกากร ลดขั้นตอนการทํางานเพื่อรองรับการสงออกสินคา
ทุกภาคสวน ปรับกระบวนการทางการตลาดเพื่อกระจายผลผลิตจากผูผลิตใหถึงมือผูบริโภค เพื่อการคาสง
คาปลีกในทุกภูมิภาคภายในประเทศและตางประเทศอยางรวดเร็ว ทันตอสภาพการแขงขันภายนอก
(๖) จัดใหมีการประกันภัยสินคา ประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญ เพื่อเปนการกระตุน
ตนทุนการผลิต
(๗) ขยายตลาดสินคาอยางเปนระบบครอบคลุมสินคาทุกประเภท เพื่อการสงออกโดยมีกลไก
การคาปลีก การคาสง จัดตั้งศูนยกระจายสินคาไทยในตางประเทศควบคูไปกับการพัฒนาระบบการใหบริการ
ตลอดจน สิ่งอํานวยความสะดวกระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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๒.๒ ดานพลังงาน
(๑) ปฏิรูประบบพลังงาน เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานนําเขา เพิ่มการใชประโยชนจาก
พลั ง งานทดแทนจากธรรมชาติ สร า งความเป น ธรรมโดยการกระจายรายได ภ าคธุ ร กิ จ พลั ง งาน
ไปสูประชาชนอยางเปนธรรม
(๒) สง เสริ ม การใช พ ลั ง งานทดแทนและพลั ง งานสะอาด พั ฒ นาพลั ง งานทางเลื อ ก
อยางจริงจังพัฒนาพลังงานที่สะอาด ลดกาซเรือนกระจก ลดมลพิษทางอากาศ เพื่อการแกไขปญหาโลกรอน
และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(๓) ปรับโครงสรางราคาน้ํามัน ราคากาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียม ใหสอดคลองกับ
ภาวะคาครองชีพประชาชน
(๔) เพิ่มการเก็บคาภาคหลวง ณ ปากบอ มีเปอรเซ็นตเพิ่มขึ้น เพื่อใหรัฐบาลมีรายได
เชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่มีน้ํามัน แลวนํารายไดมาจัดตั้งกองทุนเปนสวัสดิการประชาชน
๒.๓ ดานการเกษตร
(๑) กําหนดหลักเกณฑการใช ที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ ใหมีความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชนในทองถิ่น
(๒) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให เ กษตรกรทํ า การเกษตรตามแนวทางทฤษฎี ใ หม ปรั ช ญา
เศรษฐกิจ พอเพี ยง จัด หนว ยงานลงไปใหค วามรู สรา งความเข าใจ เพื่ อเป น การชว ยเหลือ เกษตรกร
ใหยืนบนขาตนเองไดอยางมั่นคงลักษณะการพึ่งตนเอง
(๓) ปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตร สนับสนุนใหปลูกพืชเศรษฐกิจ ออย ยางพารา
ปาลม ขาว มันสําปะหลัง เพื่อเพิ่มพูนเศรษฐกิจครอบครัวโดยใหความรูความเขาใจของการใชสารเคมี
ลดการใชสารเคมีเพื่อรักษาสภาพดินใหหันมาใชปุยอินทรียแทนในภาคการเกษตรทุกรูปแบบ
(๔) สงเสริมสนับสนุนใหมีการปรับลดอัตราภาษีเครื่องกล เครื่องอุปกรณทางการเกษตร
เพื่อเปนการ ลดตนทุนลดความเสี่ยง เพื่อเพิ่มผลผลิตใหมีคุณภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
(๕) สรางมูลคาเพิ่มโดยการสงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร นําเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาในการทําใหเพิ่มผลผลิต สรางระบบเกษตรกรรมที่เปนการผลิตพื้นฐานที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของชาติใหแข็งแกรงมั่นคง นําแนวคิดดานการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน เพื่อความเปนอยูที่ดี
ในการสรางความมั่นคงของเกษตรกร อยางแทจริง
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(๖) สงเสริมการพัฒนาระบบชลประทานใหสามารถสงน้ําเขาไปยังเรือกสวน ไรนาเกษตร
อยางเปนธรรม เพียงพอตอการประกอบอาชีพ ตลอดจนสาธารณูปโภคใหเพียงพอ สอดคลองกับความตองการ
ในทองถิ่นทั่วประเทศ
(๗) สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กอตั้งตลาดกลางเพื่อการคาสง คาปลีก
ดานการเกษตรในทุกทองถิ่นทั่วประเทศ
(๘) กํา หนดหลั ก เกณฑ ก ารให สิน เชื่ อ เพื่ อ ผลผลิ ต ทางการเกษตร ปรั บ ปรุ ง บทบาท
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณการเกษตรใหเปนสถาบันชวยเหลือสนับสนุนภาคเกษตร การใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ําเปนการเขาถึงแหลงทุนไดโดยงาย
(๙) สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมเปนระบบสหกรณหรือรูปแบบอื่น ๆ เพื่อสรางความเขมแข็ง
ปรับปรุงแกไขระบบสหกรณใหมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาหนี้สินเรื้อรังของเกษตรกรอยางเปนระบบ
ใหหลุดพนจาก สภาพปจจุบัน
๒.๔ ดานอุตสาหกรรม
(๑) ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมตั้งแตการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ
สิน ค าบริก าร การลดตน ทุ น การผลิ ต การบริห ารความเสี่ย งของกิ จการ การบริ ห ารจัด การมลพิ ษ
และการปองกันรักษาสภาพแวดลอม ชะลอการสงเสริมการลงทุนที่เขามาทําลายสภาพแวดลอมและระบบนิเวศน
(๒) สงเสริมสนับสนุนทั้งภายในภายนอกประเทศของภาคอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ
กลาง และเล็ก ตลอดจนอุตสาหกรรมชุมชนในทองถิ่นใหครบวงจร เพื่อการบริโภคภายใน และการสงออก
(๓) มุงเนนการสรางความรูความเขาใจในการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ การสรางแบรนด
ทางการค า มี น วั ต กรรมที่ ทั น สมั ย จู ง ใจสร า งความแตกต า งด า นผลิ ต ภั ณ ฑ รู ป แบบทางกายภาพ
ใหทันสมัยมีความสรางสรรคในการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในตลาดไดอยางยั่งยืน
๒.๕ ดานการทองเที่ยว
(๑) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหนวยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวของดานความปลอดภัยใหแก
นักทองเที่ยว ปรับปรุงคาธรรมเนียม คาบริการ ใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกันได
(๒) สงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยว กําหนดพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ประวัติศาสตร
วัฒนธรรม ชายทะเล และกําหนดจุดขายของแตละทองถิ่นภูมิภาค กลุมจังหวัดใหเหมาะสม
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(๓) สงเสริมการทําธุรกิจทองเที่ยวแบบยั่งยืน กําหนดแผนการทองเที่ยวเชิงเกษตร เชิงอนุรักษ
รูปแบบวัฒนธรรม การนําประเพณี ความเปนอยูพื้นบาน ความเปนไทย โฮมสเตย ออกเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหทั่วโลกไดรับรูรับทราบและอยากเขามาสัมผัสได
(๔) สงเสริมตลาดการทองเที่ยวใหเกิดการขยายตัวจากนักทองเที่ยวตางประเทศมากขึ้น
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ อยางมีความสมดุลเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ดวยรูปแบบ
จุดขายเฉพาะแหลงดานความสวยงาม ความมีบรรยากาศที่สัมผัสไดและเพียบพรอมดวยการใหบริการ
อยางรวดเร็วเปนที่นาพอใจ
(๕) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การออกกํ า ลั ง กาย การเล น กี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพของประชาชน
สรางสถานที่ ฝกแขงขันที่พักผอนสาธารณะ สงเสริมเยาวชนเลนกีฬาตั้งแตเยาววัย กําหนดมาตรการเลน
ที่ถูกตองเปนสากล สนับสนุน การพัฒนาการผลิตอุปกรณการกีฬาใหมีมาตรฐานและราคาต่ํา จัดหาครูฝกสอน
ตั้งศูนยกีฬาใหไดระดับมาตรฐานสากล
นโยบายดานสังคม
๓.๑ ดานการศึกษา
(๑) วิธีการสอนของครูแ ละบุคลากร วิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียน การวัด ผล
การประเมิน ผลการเรียนในทุกระบบ พัฒ นาระบบการกระจายอํานาจทางการศึกษาแบบมีสว นรว ม
อยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ปฏิรูปการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพ สอดคลองกับวิถีชีวิตจริง อยางทั่วถึง
และเทาเทียม เด็กที่มีปญหาทางการเรียนไดรับ การชว ยเหลือไดอยางเหมาะสมกับศักยภาพของเด็ก
เพื่ อ เป น รากฐานให ผู ที่ ผ า นการศึ ก ษาระดั บ นี้ ส ามารถออกไปทํ า งานได แ ละเป น พื้ น ฐานที่ เ ชื่ อ มั่ น สู ง
ในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
(๓) ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
ทั้งในประเทศและตางประเทศใหมีความสามารถทันกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการตลาดในอนาคต
ใหมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการใชเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
(๔) ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม และตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(๕) สงเสริมการจัดการศึกษานอกโรงเรียนใหสนองตอบตอความตองการของประชากร
ในทุกระดับอายุอยางมีคุณภาพและหลากหลายในสายวิชาการอยางทั่วถึง
(๖) สงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเอกชน การจัดการศึกษานานาชาติ จัดการศึกษาได
ในทุกระดับ
(๗) ส ง เสริ ม ให ป ระเทศไทยเป น ศู น ย ก ลางการศึ ก ษาโลก โดยสนั บ สนุ น ให ส ถาบั น
การศึกษานานาชาติที่มีคุณภาพเขามาเปดสอนในประเทศไทยได
(๘) สงเสริมสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาในทุกระดับจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
นักศึกษา และครูอาจารยไดตามศักยภาพ
(๙) ผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามความตองการของตลาด สามารถทํางาน
ทั้ ง ในและต า งประเทศได อ ย า งมี คุ ณ ภาพ เช น สาขาการแพทย ก ารพยาบาล วิ ศ วกรรมศาสตร
คณิตศาสตร การเงินการบัญชี การตลาด กฎหมาย ภาษาตางประเทศ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
การกีฬา ฯลฯ
(๑๐) สงเสริมจัดตั้งสถาบันการศึกษาพัฒนาเด็กอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาความเปนเลิศใหแก
ทรัพยากรบุคคลของชาติ
(๑๑) สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อกูยืมทางการศึกษาโดยไมเสียดอกเบี้ยระหวางเรียน
แกผูที่มีรายไดไมพอเพียง ไมสามารถเขาถึงแหลงทุนไดและผูที่สนใจซึ่งผานการคัดกรองจากคณะกรรมการ
กองทุน
(๑๒) จัดตั้งกองทุนการศึกษาของรัฐบาล จัดหาทุนการศึกษาจากสาธารณะ หรือองคกรตาง ๆ
ในสังคมทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหทุนการศึกษาตอตางประเทศแกผูเขาสอบแขงขัน คัดเลือก
นักเรียนที่มีความสามารถรับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาตอในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในตางประเทศ
มีการจัดการมอบทุนอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
(๑๓) สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยการศึกษาอบรมดูงาน
ฝ ก ปฏิ บั ติ อ ย า งจริ ง จั ง ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายที่ ชั ด เจน
เกิดผลการเปลี่ยนแปลงอยางพัฒนา มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรการศึกษาระหวางประเทศอยางเหมาะสม
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๓.๒ ดานสาธารณสุข
(๑) ปรับปรุงดานการแพทย การสาธารณสุข สถานีอนามัย โรงพยาบาล จัดใหมีเครื่องมือ
อุป กรณการรักษาที่ทัน สมัย ในภาคชนบททองถิ่น ใหเพียงพอตอประชากร พรอมทั้งเรงผลิต แพทย
พยาบาล บุคลากรทางการแพทยสาธารณสุข ใหเพียงพอทันตอความตองการใหบริการ
(๒) สงเสริมการพัฒนาระบบสุขภาพอนามัยชุมชนอยางครบวงจร เปนแนวทางการปองกัน
ฟนฟูสภาพรางกาย จิตใจ ลดพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพดานการบริโภคและที่อยูอาศัย เพื่อใหเกิด
สุขภาวะที่ดี
(๓) พัฒนาระบบสุขภาพถวนหนา ใหผูมีรายไดนอยเขาถึงระบบการรักษาพยาบาลของภาครัฐ
สามารถรับการตรวจโรค ปองกันโรคโดยไมตองเสียคาใชจายในการใหบริการใด ๆ
(๔) สนั บ สนุ น การรั ก ษาฟรี และสามารถเข า รั บ การรั ก ษาได ทั้ ง ในโรงพยาบาลรั ฐ
และโรงพยาบาลเอกชนที่ไดเขารวมโครงการอยางเปนธรรม
(๕) สง เสริมใหเอกชนสรางโรงพยาบาลเพื่อใหการรักษาพยาบาลแกป ระชาชนทั้ง ใน
และตางประเทศ อยางเพียงพอโดยเก็บคารักษาอยางเปนธรรม
(๖) สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมปองกัน ดูแลสุขภาพในการรักษาพยาบาลเบื้องตน
จัด หลักสูต รอบรมวิชาการสาธารณสุข ขั้น พื้น ฐานแกป ระชาชนในชุม ชนชนบททุกหมูบาน ตลอดจน
ทองถิ่นทุรกันดาน
(๗) สงเสริมสนับ สนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม.) ใหมีบทบาท
และไดรับ ค าตอบแทนที่ เหมาะสมเปน ธรรม พรอ มทั้งฝ กอบรมใหค วามรู ความเข าใจในการรั กษา
และปองกันผูปวยใหเขาถึงประชาชนทุกพื้นที่
๓.๓ ดานวัฒนธรรม
(๑) ปลูกฝงจิตสํานึกอุดมการณในการปองกันวัฒนธรรมที่ไมสอดคลองกับสภาพสังคมไทย
จากการไหลบาเขามาของวัฒนธรรมตางชาติใหต ระหนักและรูสึกหวงแหน ขนบธรรมเนียมประเพณี
เอกลักษณและวัฒนธรรมอันดีของชาติใหเกิดความรักชาติ
(๒) สงเสริมสนับสนุนเนนการพัฒนาบุคลากรทางดานศาสนา นําหลักสัจธรรมของแตละศาสนา
มาเปนหลักในการดําเนินชีวิตดวยวิธีการสรางสันติสุข
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(๓) สง เสริม สนับ สนุน การอนุรักษสรรคสรางวัฒ นธรรมเอกลัก ษณอัน ดีข องชาติแ ละ
ทองถิ่นไวเปนมรดกที่มีคุณคาของชาติ
(๔) สง เสริม สนับสนุน ใหสถาบัน การศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรม
ประเพณีตางถิ่นเพื่อใหเกิดความสามัคคี สงเสริมความเขาใจอันดีตอกัน
(๕) สงเสริมทํานุบํารุงใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา สนับสนุนการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม อันเปนการสงเสริมการทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง
(๖) กําหนดมาตรการวิธปี ลูกฝงชาตินิยมใหแกประชาชนทุกหมูเหลา พรอมทั้งตรวจสอบ
ควบคุม การเผยแพรของวัฒนธรรมตางชาติที่ขัดตอศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีของประเทศ
๓.๔ ดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เปนธรรมเกี่ยวกับดานแรงงานทุกสาขาอาชีพใหถูกตอง
และเปนธรรมยิ่งขึ้น สรางความมั่นคงในการทํางานเพื่อเปนหลักประกันการทํางานทุกภาคสวน
(๒) เสริ ม สร า งมาตรการเคร ง ครั ด ต อ การจั ด ระบบความปลอดภั ย ในการทํ า งาน
และสวัสดิการแกผูใชแรงงานใหไดรับความคุมครอง ยกระดับมาตรฐานการคุมครองแรงงานเด็กและสตรี
(๓) สงเสริมสนับสนุนการสรางระบบประกันการวางงาน การผลิตแรงงานใหตรงกับ
ความตองการของภาคการผลิตทั้งในและตางประเทศ
(๔) สงเสริมสนับสนุนการฝกอาชีพแกประชาชน ตลอดจนปกปองสิทธิและผลประโยชน
ของผูใชแ รงงานทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนการเคลื่อนไหวเรียกรองความเปน ธรรมของประชาชนและ
ผูใชแรงงานใหไดรับการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
(๕) สง เสริม การจัด ระบบแรงงานสัม พัน ธ การคุม ครองแรงงานทั้ง แบบทวิภาคีแ ละ
ไตรภาคี คุมครองผูดําเนินการจัดตั้งสหภาพแรงงาน สนับสนุนใหมีการฝกทักษะการพัฒนาอาชีพของ
ผูใชแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานใหเกิดทักษะฝมือมีคุณภาพใหเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
(๖) สงเสริมสรางงานใหมีปริมาณเพียงพอตอการลงทุนตามถิ่นฐานแรงงานเพื่อรองรับ
การจางงาน ในแตละทองถิ่นเพื่อลดการเดินทางเขามาทํางานในเมืองหลวง
(๗) จัดใหมีหลักประกันดานสิทธิเสรีภาพ สวัสดิภาพ สวัสดิการ รายได โอกาสการทํางาน
และการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ การทํ า งานอย า งมี ค วามสุ ข เท า เที ย มกั น จั ด ให มี ส ถานพยาบาลแรงงาน
มีบุคลากรทางการแพทยที่เชี่ยวชาญโรคเฉพาะทางและโรคที่เปน อัน ตรายจากการทํางานโดยเฉพาะ
เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค
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(๘) คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากสังคม รัฐตองดูแลจัดสวัสดิการใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามความเปนจริง
(๙) จัดตั้งศูนยสารนิเทศใหเปนศูนยขอมูลการจัดหางาน ทําทะเบียนผูใชแรงงานบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว ลดขั้นตอนการขออนุญาตของแรงงานตางดาวเพิ่มการตรวจตราแรงงานเถื่อน หรือแรงงาน
นอกระบบที่ผิด กฎหมาย ที่อยูในสถานประกอบการอยางเขมงวด ลดความเสี่ยงดานอาชญากรรม
โดยกําหนดขอบเขตเศรษฐกิจ พิเศษดานแรงงานใหเกิดประสิทธิภาพการใหบริการ
นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความกาวหนาทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจัดงบประมาณสนับสนุนดานการศึกษาคนควาวิจัยจัดใหมีสถาบันการศึกษาวิจัย
และพัฒนาใหเพียงพอ นําผลการศึกษาที่ไดออกมาเผยแพร ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เปนประโยชนกับนานาชาติ จัดโครงการแลกเปลี่ยน
และพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามความตองการ
๓. สงเสริมการประดิษฐคิดคนเพื่อใหเกิดความรูใหมรักษาพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย
ตลอดจนใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
๔. สงเสริมสนับสนุนบทบาทภาคเอกชนเขามามีสวนรวมโครงการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การสื่อสารที่มีคุณภาพสูงอยางเปนธรรม
นโยบายการรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณทั้งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมที่สวยงาม
ทะเล ชายหาดที่สวยงามสะอาด แมน้ําที่สะอาดปราศจากมลพิษ ปาไมภูเขาที่เขียวขจีสมบูรณ สิ่งเหลานี้
เปนตนทุนทางธรรมชาติที่ประเทศอื่น ๆ ไมมี สภาพภูมิอากาศที่สามารถจัดการทองเที่ยวไดตลอดป
หากพรรคการเมืองหันมาชวยอนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้จะมีผลดี คือ
๑. การปลอดจากมลพิษ ทั้งอากาศกาซพิษ น้ําเสีย ขยะเทคโนโลยี สารพิษ เพราะเมื่อตั้งเปา
อนุรักษธรรมชาติก็ไมเพิ่มโรงงานอุตสาหกรรม ไมเพิ่มนิคมอุตสาหกรรม ไมมีการกอสรางทาเทียบเรือขนาดใหญ
ฯลฯ
๒. การไมเพิ่มการใชพลังงาน เมื่อไมเพิ่มอุตสาหกรรมไมตองสรางโรงไฟฟานิวเคลียร หรือ
โรงไฟฟาถานหิน ไมตองสรางเขื่อนเพิ่ม ที่ทั้งหลายเหลานี้จะทําลายสิ่งแวดลอม
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๓. การไมตองสรางเสนทางขนสงประหยัดคากอสรางเสนทาง ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ไมเพิ่ม
ฝุนละอองมลพิษ
การวางเปาหมายที่จะสรางรายไดดว ยการท องเที่ยวเชิงอนุ รักษโ ดยทั่ว ทุกภาค ทุกจังหวั ด
สามารถ พัฒนาแหลงทองเที่ยว สรางเอกลักษณของแตละทองถิ่นที่ไดสรางคําขวัญ “ทองเที่ยวสุขใจ
ปลอดภัยทุกที่ อาหารดีที่เมืองไทย”
๑. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวในแนวอนุรักษ เปนการสรางงาน สรางรายไดบนพื้นฐานการอนุรักษ
ไมตองทําใหมหึมาที่ทําลายสิ่งแวดลอม
๒. การพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึก เปนการสรางงานใหชาวบานหลากหลายลักษณะ
๓. การกระจายรายได กระจายงานใหประชาชนทั่วไปมีงาน มีรายไดกระจายออกไป ไมจําเปน
ตองเปนนายทุนที่ตองลงทุนขนาดใหญ
๔. การสรางครัวอาหารที่มีชื่อเสียง นักทองเที่ยวตองการอาหารที่รสชาติดี อาหารสะอาด
ประชาชนทั่วไปลงทุนทําอาหารขายไดหลากหลาย
๒. เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคเสรีนิยม โดยยกเลิกขอบังคับพรรคเสรีนิยม พ.ศ. ๒๕๕๒
และใหใชขอบังคับใหม ดังนี้
๒. ยกเลิกขอบังคับพรรคเสรีนิยม พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชขอบังคับพรรคเสรีนิยม พ.ศ. ๒๕๕๖ แทน
ดังนี้
ขอบังคับพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอบัง คับ พรรคการเมืองพรรคเสรีนิยมโดยที่ป ระชุม ใหญพรรคเสรีนิยมไดมีม ติเปน เอกฉัน ท
ใหยกเลิกขอบังคับพรรคเสรีนิยม พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชขอบังคับพรรคเสรีนิยม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเปนหลักเกณฑ
และแนวทางในการบริหารจัดการพรรค ใหเปนไปตามยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองของพรรค ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเสรีนิยม พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ไดรับการตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
เปนตนไป
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ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายความวา พรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“ขอบังคับพรรค” หมายความวา ขอบังคับพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“สาขาพรรค” หมายความวา สาขาพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“สมาชิกพรรค” หมายความวา สมาชิกพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“หัวหนาพรรค” หมายความวา หัวหนาพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“รองหัวหนาพรรค” หมายความวา รองหัวหนาพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“เลขาธิการพรรค” หมายความวา เลขาธิการพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“รองเลขาธิการพรรค” หมายความวา รองเลขาธิการพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“เหรัญญิกพรรค” หมายความวา เหรัญญิกพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“นายทะเบียนพรรค” หมายความวา นายทะเบียนพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“โฆษกพรรค” หมายความวา โฆษกพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“กรรมการบริหารพรรค” หมายความวา กรรมการบริหารพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความวา คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“ประธานสาขาพรรค” หมายความวา ประธานสาขาพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“กรรมการสาขาพรรค” หมายความวา กรรมการสาขาพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“ที่ปรึกษาพรรค” หมายความวา ที่ปรึกษาพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“ผูอํานวยการพรรค” หมายความวา ผูอํานวยการบริหารพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“บุคลากรพรรค” หมายความวา บุคคลผูปฏิบัติงานในพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“อาสาสมัคร” หมายความวา บุคคลที่อาสาเขารวมปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานกับพรรคการเมือง
พรรคเสรีนิยม
“คณะกรรมการนโยบายพรรค” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“คณะกรรมการสง เสริมความเปน ประชาธิป ไตยในพรรค” หมายความวา คณะกรรมการ
สงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
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“คณะกรรมการยุทธศาสตร” หมายความวา คณะกรรมการยุทธศาสตรพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“ยุ ว เสรี นิ ย ม” หมายความว า เยาวชนที่ มี อุ ด มการณ เ ดี ย วกั น มี ค วามคิ ด คล า ยคลึ ง กั น
สามารถเขารวมกิจกรรมพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง ” หมายความวา คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัคร
รับเลือกตั้งพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“ตัวแทนสมาชิก” หมายความวา ตัวแทนสมาชิกพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“เขตเลือกตั้ง” หมายความวา เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
“ภาค” หมายความวา ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ พรรคการเมืองที่ใ ชขอ บัง คับ นี้ เรี ยกว า พรรคเสรี นิย ม เขี ยนเปน ภาษาอั ง กฤษว า
Liberal Party ชื่อยอภาษาไทยวา ส.ร.น. ชื่อยอภาษาอังกฤษวา L.P.
ขอ ๕ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคเสรีนิยม ใชเครื่องหมาย นกพิราบขาว บนพื้นผาสี่เหลี่ยมสีน้ําเงิน โดยมีอักษร
อยูภายใตรูปนกพิราบขาววา “พรรคเสรีนิยม” และอักษรภาษาอังกฤษวา “Liberal Party”

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
สัญลักษณ แสดงถึง อุดมการณ เสรีนิยม หมายถึง เสรีภาพ การแสดงออก การมีสวนรวม
ของประชาชน หนาที่ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสาธารณะ และสิทธิบนความเสมอภาค
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ขอ ๖ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๔๗/๓๕๓ - ๔ หมูที่ ๗ ตําบลบางเขน อําเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย ๑๑๐๐๐
ขอ ๗ สาขาพรรคเสรีนิยมที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา พรรคเสรีนิยม สาขาตามชื่อ
ที่ระบุถึงเขตทองที่ตั้งนั้น
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๘ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๙ การสมัครเปนสมาชิก ใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวยรูปถาย
ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว ๒ รูป สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
โดยให คํ า รั บ รองว า ตนมิ ไ ด เ ป น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งอื่ น ต อ นายทะเบี ย นพรรค หรื อ ทางไปรษณี ย
หรือทางการสื่อสารอิเล็กโทรนิกส ณ สํานักงานใหญ หรือตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวา ๒ คน
เมื่ อ นายทะเบี ย นพรรคได รั บ ใบสมั ค รแล ว ให เ สนอคณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณา
พรอ มด ว ยคํา คัด คาน (ถ ามี ) เมื่ อคณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติใ หรั บ เปน สมาชิก แล ว ใหส มัค ร
เปนสมาชิกผูนั้นชําระคาธรรมเนียมในการลงทะเบียนเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นแปดบาท และเมื่อผูสมัคร
ชําระคาลงทะเบียนครบถวนแลว ใหลงทะเบียนผูสมัครทานนั้นเปนสมาชิกพรรคและทําการออกบัตร
ประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
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ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน นายทะเบียนพรรคอาจเสนอหัวหนาพรรคผานเลขาธิการพรรค
เพื่อใหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนสมาชิกก็ได แลวรายงานใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีมติใหรับเปนสมาชิกในภายหลัง
ขอ ๑๐ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
๒ คน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคาน ใหยื่นตอนายทะเบียนพรรค หรือนายทะเบียนสาขาพรรคแลวแตกรณี และใหสงวน
คําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๑ ถาคณะกรรมการบริหารพรรค มีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกโดยจะมีคําคัดคานหรือไมก็ตาม
ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนอันยุติ
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๘
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิก พรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถื อ ว าสมบูร ณ เ มื่อ ไดยื่ น ใบลาออกต อ
นายทะเบียนพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึง่ (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ดวยมติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณ
ตอศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสามของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไ ดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองอื่นได ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพ
ของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๓ ภายใน ๑ ปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตัง้ เปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เป น ผู ที่ พ ร อ มที่ จ ะเสี ย สละ และพากเพี ย รในการทํ า งานเพื่ อ พรรค
และอุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ขอ ๑๕ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๖ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ ตามนโยบาย
ของพรรค
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัวและจัดใหมีกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมสนับสนุนอาชีพ
ใหกับมวลสมาชิกเพื่อการดํารงชีพ
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกคนอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนปจจัยหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๗ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิก ประชาชนโดยทั่วไป
และจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนไปตามวิถีทาง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ระบบรัฐสภา เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาอาชีพ เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรค ประชาชน และบุคคลที่สนใจทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง ทางดานเศรษฐกิจ
ทางดานสังคม เนนกระตุน เตือนใหสมาชิก ประชาชน เขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
แกมวลสมาชิกและประชาชนใหเกิดความรูเพิ่มมากขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อสราง ความเขาใจใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจน
ปลูกฝงสิทธิทางการเมือง ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความเห็นใหเกิด ความรูความเขาใจ อันเปนการเสริมสรางมิติรว มทางการเมือง
กับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะประชาสัมพันธเผยแพรใหความรูทางการเมืองใหมีการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะส ง เสริม ใหสมาชิกและประชาชนและบุคคลที่สนใจทั่ ว ไปไดเ ขาชม
หรือเขารับฟงการอภิปรายหรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๘ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตลอดจน
ผูปฏิบัติงานของพรรครวมกันสรางพรรค ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจ
ของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) ผูปฏิบัติงานของพรรคทุกระดับตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝน
ตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค
และปฏิบัติงานของพรรค ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคล อื่นโดยใชขอมูลใด ๆ ซึ่งยังไมเปดเผย
ตอสาธารณชนและขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคและหรือมติที่ประชุมใดไปเปดเผย
ตอบุคคลอื่นหรือตอสาธารณชนหรือแมวามติดังกลาวนั้นจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๔) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๙ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และผูปฏิบัติงานของพรรคควรไดยึดถือ
และปฏิบัติตามวินัยและจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบาย กฎระเบียบ และขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเกิดการเจริญเติบโตดวยความเสียสละ
และใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับพรรคใหกับบุคคลอื่นทั่วไป
(๕) มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตนเองเพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจ ความสามัคคี
และความมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มี จิ ต สํ า นึ ก ในศั ก ดิ์ ศ รี เ กี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย งและวั ฒ นธรรมและประเพณี อั น ดี
และมีค วามรักชาติสมัค รสมานสามัคคีกลมเกลียวเปน อัน หนึ่งอันเดียวกัน ทั้ง นี้เพื่อสรางความมั่น คง
ใหเกิดขึ้นภายในชาติทางดานการเมือง ทางดานเศรษฐกิจ ทางดานสังคม
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๐ ใหมีค ณะกรรมการคณะหนึ่ง เปน คณะกรรมการบริ ห ารพรรคซึ่ง เปน องคก รหลั ก
ในการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวา ๘ คน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๑ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งหัวหนาพรรค โดยใหสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผูเปน
หัวหนาพรรคตอที่ประชุมและตองมีสมาชิกในที่ประชุมรับรองไมนอยกวายี่สิบคนหากที่ประชุมมีผูเสนอชื่อ
เพิ่มเติมเพื่อแขงขันใหมีการลงคะแนน โดยตรงและโดยลับ หรือหากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวใหถือวา
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อไดรับมติอนุมัติใหเปนหัวหนาพรรคโดยไมตองลงคะแนน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๐
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ไดจํานวนกึ่งหนึ่งตามขอ ๒๐ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความอาวุโส
ทางการเมือง ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรค
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคลที่
เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีก ๑ คน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ให สมาชิก ที่ เข า รว มประชุม ใหญ เ ปน ผู เสนอชื่ อ สมาชิก เพื่อ ใหที่ ป ระชุ มใหญ
เลือกเปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกันผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ไดแตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) เมื่อหัวหนาพรรคพนจากตําแหนงใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรค
สิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๕) เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลง ๒ ใน ๓ ของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) และ (๓) หัวหนาพรรคมีอํานาจ
แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนกวาจะมีการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในหกสิบวันแตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑)
(๒) และ (๓) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตนใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ยกเวนกรรมการบริหารพรรคที่พนจากสมาชิกภาพ
ของพรรค
หมวด ๘
อํานาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตางๆเพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุม ไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่ง พรรคการเมืองสง เขาสมัครรับ เลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามกฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อ
แตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ คณะบริหาร
คณะที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการรัฐสภา คณะกรรมการยุทธศาสตร คณะกรรมการ
ประสานงาน หรือ คณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติการเลิกสาขาพรรค การจัดตั้งสาขาพรรค ศูนยประสานงานและองคกร
เสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยใหเกิดความเจริญรุดหนา
(๙) กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม ใหญ พ รรคอย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง พร อ มรายงาน
กิจการดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัด หาทุ น และดู แ ลทรัพ ย สิน ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิน และทรัพ ย สิ น
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนผู ป ฏิ บั ติ ง านในกิ จ การต า ง ๆ ตลอดจนคณะทํ า งาน
สวนเฉพาะกิจทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาคของพรรค
(๑๓) จัดใหมีสวนรวมตามที่เห็นสมควรเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายพรรค
พรอมทั้งใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจํา หรือชั่วคราวพรรค
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหกรรมการบริหารและผูปฏิบัติงานพรรค
ยึดถือปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควรที่ไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบขอบังคับพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) เปนประธานคณะกรรมการบริหารพรรค สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญพรรคตามความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เป นผู สั่ งเรี ยกประชุ มร วมระหว างคณะกรรมการบริ หารพรรคกับสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ ขอบังคับ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือขอบังคับ
พรรค
(ช) ตําแหนงอื่น ๆ ยกเวนขอ ๒๔ (๕) ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจและแตงตั้ง
เปนผูทําหนาที่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง
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(๒) รองหัว หนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับ ผิด ชอบตามที่หัว หนาพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย มีความสามารถในการประสานเจรจา
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริห ารพรรคมอบหมายและใหรั บ ผิด ชอบโดยตรงจากหั ว หน าพรรคหรือ รองหัว หนา พรรคในกิจ การ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เป น เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(จ) มีความสามารถในการประสานเจรจา
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับ ผิด ชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือ
หัวหนาพรรคมอบหมายหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายมีความสามารถในการประสานเจรจา
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สิน
และงบการเงินพรรคใหเปนไปตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ และตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
เลขาธิการพรรค หัวหนาพรรคมอบหมายมีความสามารถในการประสานเจรจา
(๖) นายทะเบียนพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิด ชอบเกี่ยวกับ การรับ สมาชิก
และการพนจากตําแหนงของสมาชิกใหเปนไปตามขอบังคับพรรความสามารถในการประสานเจรจา
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) รับผิดชอบในการแถลงขาวทําความเขาใจตอสาธารณชนใหไดรับทราบ
ขอมูลที่ถูกตองตรงตามความเปนจริง เปนประโยชนตอประชาชน พรรค และประเทศชาติโดยรวม
ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(ข) ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย มีความสามารถในการประสานเจรจา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง
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(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคและ
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายมีความสามารถในการประสานเจรจา
(๙) ที่ปรึกษาพรรค เปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณทางการเมือง
เปนอยางดี หรือเปนผูที่ประสบผลสําเร็จทางการบริหารภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชน มีหนาที่
ในการใหคําปรึกษาหารือ แนะนํา เสนอความเห็น แก หัว หนาพรรค คณะกรรมการบริห ารพรรค
มีความสามารถในการประสานเจรจา
(๑๐) ผูอํานวยการพรรค มีหนาที่บริหารจัดการ ควบคุมดูแลหนังสือเอกสารและบุคลากร
พรอมทั้งกําหนดทิศทาง เปาหมาย แผนการดําเนินงานนโยบาย วางยุทธศาสตรใหความรูแกสาขาพรรค
สมาชิกเกี่ยวกับ กฎระเบียบกฎหมายขอบังคับ สง เสริมใหความรูรูป แบบการบริห ารการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยดานการมีสวนรวมทางการเมืองใหกับสมาชิกและประชาชนที่สนใจ มีความสามารถ
ในการประสานเจรจา
(๑๑) บุ ค ลากรพรรค มี ห น า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปตามสั ญ ญาจ า งหรื อ
ตามที่ผูอํานวยการพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย มีความสามารถในการประสานเจรจา
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่ อ บุ ค คลที่ ไ ด แ จ ง ความประสงค ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส าขาพรรคการเมื อ ง
ไดใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรค หรือคณะกรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งเห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ไดมีมติเสียงขางมากใหสงบุคคลใดเปนผูลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหถือมตินั้นเปนที่ยุติ
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หมวด ๑๐
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรค
ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูรเิ ริ่มจัดตัง้ สาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอเลขาธิการพรรคเพื่อขออนุมัติจัดประชุมใหญโดยจัดสงบัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อเลขาธิการพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรบริหารพรรคไดอนุมัติให
จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนัง สือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนิน การประชุม
เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในหกสิบวันและเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรค
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบเพื่อใหหัวหนาพรรคแจงให
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับ แตวันที่ประชุมจัดตั้ง สาขาพรรคเพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมายตอไปการประชุม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกของพรรค
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้นๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๐ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
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คณะกรรมการสาขาพรรคตามวรรคหนึ่ง ตองมีสตรีไมนอยกวาสองคน เวนแตสาขาพรรคใด
เลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคที่เปนสตรีไมไดห รือไดไมครบสองคนก็ใหบัน ทึกขอเท็จจริง ไวในรายงาน
การประชุมใหญและสง ใหคณะกรรมการบริห ารพรรคพิจารณาวาจะงดเวนการใชขอบังคับพรรคขอนี้
ในประเด็นนี้หรือไม
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกตามขอนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
และกรรมการสาขาพรรคจะตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งนั้น
ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการสาขาพรรคว า งลงไม ว า ด ว ยเหตุ ใ ดและยั ง มิ ไ ด มี ก ารเลื อ กตั้ ง
หรือแตงตั้งขึ้นแทนตําแหนงที่วางใหกรรมการสาขาพรรคประกอบดวยกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยู
แตทั้งนี้จะตองมีไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสีปแตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญของสาขาพรรค
และใหลงคะแนนลับแตถาหากที่ประชุมใหญมีผูเสนอชื่อใหเปนกรรมการสาขาพรรคและจํานวนไมเกินตําแหนง
ตามขอ ๓๐ (๑) - (๘) ใหถือวาผูเสนอชื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหเปนกรรมการสาขาพรรคแลว
โดยไมตองมีการลงคะแนนตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งประธานสาขาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนประธานสาขาพรรค
ตอที่ประชุมใหญตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐
(๓) ใหประธานสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปน
กรรมการสาขาพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู
ความสามารถประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคตามที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหประธานสาขาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการสาขาพรรคเพิ่มขึ้นอีก ๑ คนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
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(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือก
เปนกรรมการสาขาพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
(๕) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคตาม (๔)
จะตองมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคนผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ประธานกรรมการสาขาพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการตามขอบังคับพรรค ขอ ๒๙ (๘) ใหดํารงตําแหนงอื่นได
ขอ ๓๔ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเบื้องตน
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายใน ๔๕ วันนับแตวันสิ้นที่ปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรค
และประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะแนวทางแก ไ ขข อ ขั ด ข อ งอุ ป สรรคที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หา
นําเสนอเพื่อพรรคพิจารณาดําเนินการ
(๗) เสนอชื่อ บุค คลที่จ ะเข าสมัค รรั บ เลือ กตั้ง เป น สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปน ผูแ ทนของสาขาพรรคและเปน ผูรับ ผิด ชอบในกิจกรรมทั้ง ปวงของ
สาขาพรรค
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(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค สั่งประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) สั่งเรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีเหตุจําเปน ภายในระยะเวลา
ไมเกินสามวัน หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับทันที
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(ช) มีความสามารถในการประสานเจรจา
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ป ระชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุม ใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(จ) มีความสามารถในการประสานเจรจา
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย มีความสามารถในการประสานเจรจา
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(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรคใหเปนไปตามกฎหมายกฎระเบียบและที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคกําหนด มีความสามารถในการประสานเจรจา
(๖) นายทะเบียนสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสาขาพรรค มีความสามารถ
ในการประสานเจรจา
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจกรรมตางๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธเผยแพรงานกิจกรรมของสาขาพรรคใหประชาชนไดรับรู
รับทราบตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(ค) มีความสามารถในการประสานเจรจา
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมายมีความสามารถในการประสานเจรจา
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลง ๒ ใน ๓ ของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเลิกสาขาพรรค
(๔) ขาดประชุมใหญประจําปของสาขาพรรคเกินสองครั้งติดตอกันโดยไมทราบสาเหตุ
หรือไมมีเหตุผลอันสมควรโดยที่ประชุมของสาขาพรรคใหพนจากตําแหนง
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
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(๕) ตาย
(๖) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๗) ลาออก
(๘) ถูกคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๙) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรคหากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมายให
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคไมเกินวันที่ ๒๕ มีนาคมของทุกปเวนแต
เลขาธิการพรรคจะมีคําสั่งใหประชุมใหญสามัญสาขาพรรคในวันใดวันหนึ่งตามที่เห็นสมควร แตทั้ง นี้
ตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณของพรรค
ขอ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบที่กําหนดใน มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตาม มาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๑
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งสวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมือ่ สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
หนึ่ง ในสี่ข องจํา นวนสมาชิ กซึ่ง เปน สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรกรรมการบริห ารพรรคการเมืองจํ านวน
ไมนอยกวาหนึ่ง ในสิบ ของจํานวนสมาชิก ทั้งหมดที่ มีอยูห รือ ไมนอยกวาสองรอยคนแลว แตจํ านวนใด
จะนอยกวากันมีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
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ขอ ๔๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๒ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๑ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๓ ให หัว หน าพรรคเป น ประธานในที่ป ระชุ ม ใหญ ถา หั ว หนา พรรคไมม าประชุม ให
รองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับถัดมา
ทํ า หน า ที่ แ ทน ถ า รองหั ว หน า พรรคไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ม าประชุ ม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหร องเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๔ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้ง หัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมือง
โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไปโดยเฉพาะการหารายไดการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
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(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขาหรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาสองรอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๔ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมให
สมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมหรือสั่งเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปด ประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุม พิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๗ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคต อ งมี ก รรมการบริ ห ารพรรคมาประชุ ม
ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม
ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานที่ ป ระชุ ม ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ก็ ใ ห ร องหั ว หน า พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให เ ลขาธิ ก ารพรรค
เปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ก อ นการประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป ข องพรรค และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรคจัดใหมี
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การประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
ในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๕๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุมกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๒ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให ป ระธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสองครั้งตอปและประธานสาขาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือคํารองขอของคณะกรรมการ
สาขาพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระ
หรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปน ประธานในที่ป ระชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิ บัติห นาที่ไ ดก็ใหร องประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุมแตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๒
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมือง และสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ ใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมือง และสาขาพรรคการเมือง ตลอดจน
จัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหประธานสาขาพรรคการเมือง จัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บ รองความถู ก ต อ งตลอดจนจั ด ส ง บั ญ ชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมือง และบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
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หมวด ๑๓
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๙ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรคการเมือง
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๐ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สว นอัต ราที่จะเก็บ เทาไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๑ การบริจาคแกพรรคใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๔
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๒ การกล า วหาสมาชิ ก ของพรรคคนใดว า ได ก ระทํ า หรื อ ละเว น การกระทํ า อั น ควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค โดยมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๓ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๒ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตง ตั้ง กรรมการหรือ สมาชิ กไมเ กิน กว าห าคนเปน กรรมการพิ จารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
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ขอ ๖๔ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโ อกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณี ที่หัว หน าพรรคเห็น วา ควรไดรับ การลงโทษโดยการให พน จากการเป น สมาชิ กพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินจิ ฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๖ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตนแลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๒ วรรคทาย
หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๙ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ตามกฎหมาย
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ขอ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๑ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
๓. มีมติเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเสรีนิยมแทนตําแหนงที่วาง จํานวน ๖ คน ประกอบดวย
๑. นายวัชรพงษ เหมือนพันธุ
รองหัวหนาพรรค
๒. นายศักดิ์นันท ประเสริฐผล
รองเลขาธิการพรรค
๓. นางสาวนุชจารี ศรีสุวรรณ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๔. นายชาติชาย แสงสุข
โฆษกพรรค
๕. นายวัชระ สิมมะวุฒ
กรรมการบริหารพรรค
๖. นางสาวสุมิสา พลเยี่ยม
กรรมการบริหารพรรค
ดังนั้น จึงทําใหมีคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีนิยม มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๒ คน ประกอบดวย
๑. นายพุทธชาติ ชวยราม
หัวหนาพรรค
๒. นายวัชรพงษ เหมือนพันธุ
รองหัวหนาพรรค
๓. นายพุฒิพงศ พุมไสล
เลขาธิการพรรค
๔. นายศักดิ์นันท ประเสริฐผล
รองเลขาธิการพรรค
๕. นายภาณุวัฒน ศิวาลัยกุล
เหรัญญิกพรรค
๖. นางสาวนุชจารี ศรีสุวรรณ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นายชาติชาย แสงสุข
โฆษกพรรค
๘. นายมนัส พัวพันธ
กรรมการบริหารพรรค
๙. นายนิรัตน พรประเสริฐ
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นางรัชนีย พัวพันธ
กรรมการบริการพรรค
๑๑. นายวัชระ สิมมะวุฒ
กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นางสาวสุมิสา พลเยี่ยม
กรรมการบริหารพรรค
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

