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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคทางเลือกใหม
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไดจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ชื่อพรรคทางเลือกใหม ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ตั้งแตวั น ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับคําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมือง
ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคทางเลือกใหม ดังนี้
ขอบังคับพรรคทางเลือกใหม พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอบังคับพรรคทางเลือกใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมผูรวมกันจัดตั้งพรรคทางเลือกใหม
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทาง
และหลั ก เกณฑ ใ นการบริ ห ารพรรคการเมื อ งและการดํ า เนิ น กิ จ การทางการเมื อ งให ส อดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคทางเลือกใหม พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนีต้ ั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองนี้ มีชื่อเรียกวา “พรรคทางเลือกใหม” เขียนเปน ภาษาอังกฤษว า
“NEW ALTERNATIVE PARTY” ชื่อยอภาษาไทย “ทลม.” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “NEWA”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส กรอบเสนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเปนเสนคูโดยมีอักษร
ดานลางวา “พรรคทางเลือกใหม” และ “NEW ALTERNATIVE PARTY”
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โดยมีความหมายและคําอธิบาย ดังนี้
(๑) สีฟา หมายถึง ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และความสงบแหงศรัทธา
ตอประชาชน การแสดงออกในการกลาคิด กลานํา ทําจริง อยางมีระเบียบบนพื้นฐานแหงความจริง
ความสุขุมอยางนาเชื่อถือแบบไทยนิยม ความจงรักภักดีดวยดวงใจที่เปนเอกภาพ เปนการอนุรักษไทยนิยม
และแรงบันดาลใจ
(๒) สี่เหลี่ยมจัตุรัส หมายถึง ความมีเสถียรภาพ ความมั่นคง การตัดสินใจ ความภาคภูมิใจ
ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและความปลอดภัยของประชาชน
(๓) ภายในสี่เหลี่ยมจัตุรัส เปนลูกศรทรงวงกลม หมายถึง พลังการเชื่อมโยงของหมูคณะสัมพันธภาพ
ในทุกหมูเหลา การเปลี่ยนแปลงสูทางเลือกใหมเพื่อเขาสูเสนทางตามจุดมุงหมาย ความเปนนิจนิรันดร
ที่กาวไปขางหนาไมสิ้นสุด ทิศทางที่คนหา ศูนยกลางของการรับรูและความคิด “กลาคิด กลานํา ทําจริง”
(๔) ภายใตกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีชื่อพรรคภาษาไทย “พรรคทางเลือกใหม” และชื่อพรรค
ภาษาอังกฤษ “NEW ALTERNATIVE PARTY” โดยมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสเปนศูนยกลาง
สวนที่ ๑
คําประกาศอุดมการณทางการเมือง
ขอ ๕ คําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรค คือ “พรรคทางเลือกใหม ยึด มั่น
ในอุดมการณรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และประชาชน”
สวนที่ ๒
นโยบายพรรคทางเลือกใหม
ขอ ๖ โดยหลักไทยนิยม คือ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ความซื่อสัตย เสียสละ
อดทน มี อุ ด มการณ ใ นสิ่ ง ที่ ดี ง ามเพื่ อ ส ว นรวม มี ค วามกตั ญ ู ต อ พ อ แม ผู ป กครอง ครู อ าจารย
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ใฝหาความรูรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอัน งดงาม มีศีลธรรม เผื่อแผแ ละแบง ปน เขาใจเรียนรู
การเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามแนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุมกันที่ดี มีความเขมแข็ง
ทั้ง ร า งกาย และจิ ต ใจ ไม ย อมแพ ตอ อํ า นาจฝ า ยต่ํ า หรื อ กิเ ลส มี ค วามละอายเกรงกลั ว ต อ บาป
ตามหลักของศาสนา และคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของ
ตนเองจึงไดกําหนดนโยบายไทยนิยมทางเลือกใหมไว ๑๕ ดาน ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
นโยบายไทยนิยมทางเลือกใหม ดานการเมืองการปกครองตองเปนธรรมทั้งแผนดิน
โดยเนนความสําคัญในการแกปญหาการเมืองการปกครอง โดยมีหลักการดําเนินนโยบาย ดังนี้
๑.๑ สนับสนุนการใหอํานาจการบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ
เปนของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขของชาติเปนหลัก และจะธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๑.๒ ยึดถือตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ และการปฏิบตั ิตามกฎหมายอยางเปนธรรม
พรรคมีความตระหนักวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงมุงมั่นที่จะใหมีการปฏิบัติ
ตามบทบัญ ญัติแ หง รัฐ ธรรมนูญ อยางเครงครัด รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาบทบัญ ญัติแ หงกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพดวยการสรางกลไกของกฎหมายใหมีความทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนทุกระดับในสังคม
ตลอดจนสงเสริมการบริหารกระบวนการยุติธรรมการบังคับใชกฎหมายโดยมุงเนนใหเกิดความเปนธรรม
สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติ
๑.๓ มุงใหครอบครัวคนไทยทุกหมูเหลามีสิทธิ เสรีภาพสมบูรณ และสงเสริมให
คนไทยมีจิตสํานึกในหนาที่ของตนที่มีตอชาติบานเมือง ตอครอบครัว เสริมสรางโอกาสใหประชาชน
มีส ว นรว มทางการเมื องทุก ระดั บ โดยเฉพาะอย างยิ่ง ในระดั บ ครอบครัว ชุ ม ชน หมู บา น ท องถิ่ น
ซึ่งเปนหนวยการปกครองรากฐานของประเทศ ใหมีสวนรวมในกิจกรรม และกระบวนการทางการเมือง
และการปกครองไดอยางเปนอิสระ ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิดสํานึกประชาธิปไตยในระดับชุมชนและนําไปสู
การเกิดของประชาสังคมอยางแทจริง
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๑.๔ ปรั บ ปรุ ง แกไ ขขอ กฎหมายบางฉบับ ที่ ลาสมั ย ใหทั น ตอสภาพเศรษฐกิ จ
สัง คมเหตุการณปจจุบัน หรือที่ยัง ไม สอดคลองกับ สภาพ และสภาวะทางการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยในปจจุบัน
๑.๕ สนับสนุนใหขาราชการประจําไดมีสวนทางการเมืองอยางเหมาะสมเพื่อเพิ่มจิตสํานึก
ในการรับใชชาติและประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ รณรงคการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหมีสํานึกของ
การเปนผูใหบริการและมีความพรอมในการปฏิบัติงานรวมทั้งจะสงเสริมศักดิ์ศรี สวัสดิการและความมั่นคง
ในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ สงเสริมใหมีกระบวนการทํางานที่รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบได
โดยประชาชน ตลอดจนการจัดใหมีศูนยบริหารราชการแบบครบวงจรในระดับภูมิภาค เพื่อใหการบริหารราชการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นและสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม
๑.๖ กระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
อยางเหมาะสมเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแกปญหาพัฒนาประเทศ โดยเนนการบริหารราชการแผนดิน
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มุงมั่นที่จะผลักดันการบริหารราชการแผนดิน เพื่อกอใหเกิดการพัฒนา
ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยจะนอมนําและดําเนินนโยบาย
ไทยนิยมทางเลือกใหมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐาน และคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก
๑.๗ แกปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่น โดยเนนความเขมแข็งทางการเมืองภาคประชาชนและระบบการตรวจสอบจากภาคประชาชน
การถวงดุลจากฝายนิติบัญญัติ และการจัดระบบกลไกการปฏิบัติหนาที่ของรัฐฝายตาง ๆ ในพื้นที่
๑.๘ สงเสริมแนวคิดไทยนิยมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพ ใหมีสวนรวมทางการเมือง
อย า งกว า งขวาง และเผยแพร ค วามรู ค วามคิ ด ทางการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยไทยนิ ย ม
เพื่อประชาชน โดยประชาชน สนับสนุนการจัดตั้งองคการประชาธิปไตยเพื่อประชาชนโดยคํานึงสิทธิ
และผลประโยชน ข องกลุ ม ชนนั้ น ๆ อั น พึ ง มี ต ลอดจนส ง เสริ ม การแสดงประชามติ ที่ ถู ก ต อ ง
และเปนประชาธิปไตย
๑.๙ ปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ระเบียบการปกครอง
การบริหารงาน ระหวางรัฐกับประชาชน กฎหมายที่วางระเบียบการบริหารภายในประเทศ เพื่อใหเกิดความสงบสุข
และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนลดความเหลื่อมล้ําซ้ําซอน เพื่อใหการบริหารราชการมุงไปสู
เปาหมายที่ตองการ
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๑.๑๐ สนั บ สนุ น ใหผู ว า ราชการจั ง หวั ด ต อ งมาจากการเลือ กตั้ ง เท านั้ น ทั้ ง นี้
เพื่อการพัฒนาจังหวัดเปนไปอยางตอเนื่อง โดยเลือกคนที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มองการพัฒนาอยางยั่งยืน
และการขับเคลื่อนการบริหารงานของทุกภาคสวนนั้นจะเปนไปในทิศทางเดียวกันสามารถนําพาจังหวัด
ใหเจริญไดแบบยั่งยืนตามความตองการของประชาชน โดยเฉพาะวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดนั้น ๆ
อยางถองแทรวมทั้งผลักดันใหเกิดการกระจายอํานาจทางการเงินการคลังสูทองถิ่น
๑.๑๑ สงเสริมแนวคิดปรองดองแหงชาติ เพื่อใหประชาชนในชาติกลับมาดําเนินชีวิต
อยูรวมกันไดอยางปกติสุขดังที่เคยเปนมา แมจะมีความคิดเห็นและทัศนคติทางการเมืองที่แตกตางกัน
แตประชาชนตองสามารถอยูรวมกันไดตามวิถีทางแหงประชาธิปไตยบนพื้นฐานของการยึดหลักนิติรัฐ
และนิติธรรม
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ การคลัง และพาณิชย
นโยบายไทยนิยมทางเลือกใหม ดานเศรษฐกิจ การคลัง และพาณิชย โดยหลักประเทศไทย
ตอ งเป น ศูน ย ก ลางการค า ของโลก ปรับ ระบบการเงิ น การคลั ง เป น ระบบการเงิ น ดิ จิ ต อลยุ ค ๕.๐
โดยมีหลักการดําเนินนโยบาย ดังนี้
๒.๑ นโยบาย “เงินทุนเจาบาน” เปนนโยบายหลักของพรรค และเปนนโยบาย
ดานเศรษฐกิจไทยนิยมทางเลือกใหม โดยนโยบาย “เงินทุนเจาบาน” มีเปาหมายเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
ในครัวเรือนโดยตรง เปนการกระตุนเศรษฐกิจ ดวยการใหสินเชื่อผานเจาบานที่มีชื่อระบุความเปนเจาบาน
ในทะเบียนบานโดย
๒.๑.๑ นโยบาย “เงิน ทุน เจาบาน” มีวัตถุป ระสงคห ลักในรูป แบบการ
เขาถึงแหลงทุนใหกับผูมีชื่อเปน “เจาบาน” ซึ่ง “เงินทุนเจาบาน” คือการเขาถึงแหลงทุนในการดูแล
เศรษฐกิจภายในครัวเรือน โดยเจาบานแตละครัวเรือนจะไดรับสินเชื่อเงินทุนเจาบานเปนจํานวนเทากัน
ตามสิทธิและหนาที่ผูเปนเจาบานที่มีชื่อระบุไวในทะเบียนบาน นโยบาย “เงินทุนเจาบาน” กําหนดสินเชื่อ
เปนเงินทุนสําหรับเจาบานทุกครัวเรือน
๒.๑.๒ นโยบาย “เงินทุนเจาบาน” ของพรรคสงเสริมการเขาถึงแหลงทุนของ
ประชาชนทุกครัวเรือนภายใตเงื่อนไขที่นอยที่สุด อาทิเงื่อนไขของวัตถุประสงคสินเชื่อ จํานวนเงินสินเชือ่
การค้ําประกัน อัตราดอกเบี้ย การชําระคืน การทวงถาม การเสียชีวิต การถายโอนสิทธิ์การเปนเจาบาน
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และการประกันภัย ตามแผนพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อการดูแลครัวเรือนคนไทย
แบบสิน เชื่ ออเนกประสงค ใ นครัว เรื อนของประชาชน ให สภาวะทางเศรษฐกิ จในครัว เรื อนตรงกั บ
สภาพความเปนจริงและขีดความสามารถของชาติ
๒.๑.๓ นโยบาย “เงินทุนเจาบาน” พรรคยึดหลักการของระบบเศรษฐกิจ
ไทยนิยมทางเลือกใหมที่เหมาะสม มีแผนงาน “เงินทุนเจาบาน” ที่แนนอนและสามารถปฏิบัติไดสําเร็จ
ตามเปาหมาย รักษาเสถียรภาพการเงินดูแลรักษาเสถียรภาพทางการเงินของครัวเรือนของประเทศชาติ
โดยนโยบาย “เงินทุนเจาบาน” อยางใกลชิด เพื่อใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปอยางยั่งยืน
๒.๑.๔ นโยบาย “เงินทุนเจาบาน” พรรคสรางความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ
ใหเกิดขึ้นทั้งภายในและตางประเทศ ใหความสําคัญตอเศรษฐกิจในครัวเรือนไทย การใชมาตรการทางการเงิน
ทั้งในดานเสถียรภาพของระดับราคาและเสถียรภาพของฐานะการเงินของประเทศ ควบคูกับการสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสมและในทิศทางที่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของ
แตละทองถิ่นโดยเริ่มตนจากผูมีทะเบียนบานทุกครัวเรือนในประเทศ
๒.๒ ดํา เนิน การกํ าหนดมาตรการและวิ ธีก ารที่ มี ป ระสิท ธิ ภาพในการป องกั น
การผูกขาดของธุรกิจการคา อุตสาหกรรม โดยเฉพาะวิสาหกิจใหญ ๆ ที่เปนเสมือนเสนเลือดใหญของ
ชาติเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก เชน อุตสาหกรรมขนาดใหญ การคาตางประเทศ
การธนาคาร และการขนสงทั้งภายในและภายนอกประเทศโดย
๒.๒.๑ ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งอุ ต สาหกรรมแบบไทยนิ ย มให ค วามสํ า คั ญ
ตอการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมของประเทศ
๒.๒.๒ ใชการเปนศูนยกลางทางภูมิศาสตรของประเทศไทยในการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
๒.๒.๓ สรางมูลคาเพิ่มและลดตนทุนการผลิต อํานวยความสะดวกทาง
การคาตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมใหมและขยายตลาดในอุตสาหกรรม เพิ่มพูนศักยภาพอุตสาหกรรม
ไทยนิยมทั้งตลาด ในประเทศและตางประเทศ พัฒนาไทยนิยมฝมือแรงงานใหตรงตอตลาดแรงงาน
อุตสาหกรรม แกไขกฎระเบียบและปญหาที่มีอยูในปจจุบันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ พัฒนาโครงสราง
พื้น ฐานและสรา งความเชื่อ มโยงของอุ ต สาหกรรมไทยนิย มในภูมิ ภาคอาเซีย น โดยเน น การพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานในภูมิภาคเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจรวมทั้งลดเงื่อนไขการลงทุนที่เปนอุปสรรค
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๒.๒.๔ นโยบายไทยนิยมทางเลือกใหมดานเศรษฐกิจและพาณิชย จะสราง
ความเชื่อมั่นและสรางภาพลักษณดวยการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินคาใหทัดเทียมและล้ําหนา
ในระดั บ สากลด ว ยการกระตุน ใหเ อกชนลงทุ น ดา นนวั ต กรรมและเทคโนโลยี รวมทั้ง มี การรับ รอง
มาตรฐานที่สากลยอมรับตามวิถีทางและแนวคิดแบบไทยนิยมทางเลือกใหม
๒.๓ ปรับปรุงการบริหารเวลาการทํางานและพัฒนาระบบการบริหารรัฐวิสาหกิจ
ใหมีประสิทธิภาพเหนือกวาหรือเทียบเทาวิสาหกิจเอกชน ทั้งนี้ เพื่อใหรัฐวิสาหกิจเปนหลักในการตรึงราคาสินคา
และรักษาเสถียรภาพของการตลาด
๒.๔ เนนการกระจายทุนและระดมทุน เพื่อพัฒนาดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และการบริหารเพื่อใหประเทศไทยเปน ประเทศอุต สาหกรรมที่กาวหนาและทันสมัย แหลงทุน หลัก
คือ ทุนภายในประเทศ สําหรับทุนตางประเทศเปนแหลงที่ไมมีเงื่อนไขทางการเมือง พัฒนาและประยุกต
ดานเทคโนโลยี โดยการสรางนักวิทยาศาสตร วิศวกร นักประดิษฐ นักคน ควาวิจัยที่เปน คนไทย
ใหพอเพียงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชาติ
๒.๕ กระจายความเจริญทุกดานไปสูภูมิภาค เพื่อผอนคลายความแออัดออกจาก
เมืองหลวงและเมืองใหญ ๆ ปรับการขยายตัวของประชากรใหสัมพันธกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และขนาดของประเทศ โดยวางแผนครอบครัว อยางถูกตองและสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจของ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศ
๒.๖ กําหนดมาตรการควบคุมราคาสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค ยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพและความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้นในรูปแบบนิยมไทย เพื่อสอดคลองตอการพัฒนา
ของประเทศและของโลก ปรับปรุงการเก็บภาษีตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรม ตลอดจนการคากําไรเกินควร
และปองกันการกักตุนสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๗ มุงแกไขปญหา การเงินการคลัง ใหสอดคลองกับปญหาทางเศรษฐกิจและรักษา
มาตรฐานเงินตราของตางประเทศโดยยึดถือความเปนอิสระตามแบบเศรษฐกิจวิถีไทยและมาตรฐานสากล
เปนหลักปองกันมิใหเกิดภาวะเงินเฟอหรือภาวะเงินฝด โดยการจัดสรรงบประมาณรายจายอยางเหมาะสม
ดวยการประหยัดตามวิถีไทยและปองกันการรั่วไหล รวมทั้งการตรวจสอบการใชงบประมาณแผนดิน
อยางเขมงวด
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๒.๘ จะรักษาดุลชําระเงิน ดุลการคาระหวางประเทศใหเหมาะกับสภาพความเปนจริง
ของชาติ และสภาวการณของโลก เนนความรวมมือดานเศรษฐกิจกับนานาประเทศ โดยไมเลือกระบบสังคม
ภายใตห ลั กของความเป น อิส ระและพึ่ง ตนเอง ปรับ ปรุ ง หลักการ มาตรการ และวิธีการเกี่ ยวกั บ
การลงทุนจากตางประเทศใหเสียเปรียบนอยที่สุดและถูกตองเปนธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกประเทศรวมทั้งปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณแผนดินใหมีประสิทธิภาพและคลองตัวมากขึ้น
๒.๙ มุงการแกปญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ํา หนี้สินในระดับครัวเรือน
และการออมของประเทศ รวมทั้งการแกปญ
 หาการลงทุนของรัฐในโครงการขนาดใหญและกระบวนการตรวจสอบ
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของประเทศชาติ
๓. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
นโยบายไทยนิยมทางเลือกใหม ดานสังคมและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ของประชาชนสูมาตรฐานสากลในทุกมิติ รวมทั้งสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทุกภาคใหกับคนรุนใหมไดศึกษาเรียนรู
รวมทั้งสงเสริมใหความรูความเขาใจของสังคมของโลกปจจุบันในทุกดานโดยมีหลักการดําเนินนโยบาย ดังนี้
๓.๑ ยึดหลักปฏิบัติเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและประชาชน มุงปองกัน
และแกไขเหตุแหงความไมเปนธรรมในสังคมไทยทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลาใหปรากฏเปนรูปธรรม
๓.๒ ปลูกฝงจิตสํานึกแหงความเปนไทยและอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขของชาติแกประชาชนและขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
จารีต และวัฒนธรรมของไทย
๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีเอกลักษณและวัฒนธรรมอันดีของชาติ
ปองกันวัฒนธรรมที่ไมสอดคลองกับสภาพสังคมไทยที่แพรหลายจากตางประเทศ
๓.๔ ส ง เสริ ม ทํ า นุ บํ า รุ ง ศาสนาที่ ป ระชาชนเลื่ อ มใสศรั ท ธาด ว ยความบริ สุ ท ธิ์
และใหสถาบันศาสนาทั้งหลายไดมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไดอยางถูกตอง เทาเทียมกัน และเปนธรรม
ตามสัดสวน สงเสริมการเรียนรูและการนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตอยางสันติ เมตตา
เอื้อเฟอ เผื่อแผไมใหรายตอกัน รวมทั้งอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย โดยสงเสริมใหศึกษา คนควาวิจัย ฟนฟู
พัฒนา และเผยแพรความรูความเขาใจ ความตระหนักในศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และภูมิปญญาไทย พรอมสงเสริมใหประชาชนนําศิลปวัฒนธรรมอันดีงามมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
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๓.๕ กําหนดมาตรการและวิธีปลูกฝงชาตินิยมใหแกประชาชนทุกหมูเหลา สรางทัศนคติ
ที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง โดยใหตระหนักวางานการเมืองเปนเรื่องของทุกคน จะตองมีคุณธรรม
และการเสียสละโดยการจัดทําโครงการที่เหมาะสมในการเสริมสรางความรู เนนการปลูกฝงแกเยาวชน
ตั้งแตเยาววัยอยางจริงจังและตอเนื่อง
๓.๖ ปองกันและปราบปรามการผลิต การขาย และการเสพติดใหโทษอยางเฉียบขาด
๓.๗ สร า งสถาบั น ครอบครั ว ให มี ค วามอบอุ น พรรคตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ
ของสภาพครอบครัวที่อบอุนอันเปนรากฐานของสังคม จึงมุงมั่นที่จะสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นกับ
สถาบัน ครอบครัวอยางสอดคลองกับ สภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อปองกันและบรรเทาปญหาสังคม
ตลอดจนการใหการสนับสนุนขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเปนอยูที่ดงี ามตามแบบครอบครัวไทย
๓.๘ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนโดยส ง เสริ ม บริ ก ารสาธารณะที่ เ อื้ อ
ตอคุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเปนอยูที่ดีของประชาชน และสรางมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน เรงรัดแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนการแกไขปญหาชุมชนแออัดและปญหาการจราจรติดขัด
ในเขตเมือง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใหความสําคัญกับ
อาสาสมัครทุกประเภท ในรูปแบบการสนับสนุน ดานเครื่องมือ อุปกรณและสวัสดิการ
๔. นโยบายดานการตางประเทศ
นโยบายไทยนิยมทางเลือกใหมดานตางประเทศ เนนการเปนมิตรกับทุกประเทศ
และรักษาอธิปไตยของแผนดิน โดยมีหลักการดําเนินนโยบาย ดังนี้
๔.๑ จัดตั้งกระทรวง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (AEC) โดยยกระดับกรมอาเซียน
เปนระดับกระทรวง รักษาและสงเสริมสถานะบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกทั้งในดานเสถียรภาพ
และความมั่นคงทางการเมืองศักยภาพและความเจริญทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ตลอดจนรักษาความเปนศูนยกลางการคาโลกในกรอบความรวมมือที่มีอาเซียนเปนแกนนํา
๔.๒ สงเสริมความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจาทั้งทางการเมือง
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งความรวมมือเพื่อการพัฒนา
๔.๓ ดําเนินการใหสอดคลองกับเอกลักษณของชาติและลักษณะพิเศษของคนไทย
โดยยึดหลักผลประโยชนและความมั่นคงของชาติเปนสําคัญ มีเจตนารมณที่จะดําเนินนโยบายเปนมิตรกับ
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ทุกประเทศ โดยจะสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
โดยยึดหลักในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค สงเสริมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางประเทศ
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงความรวมมือดานการศึกษา วิชาการ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และการรักษาสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
พันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคกรระหวางประเทศ
๔.๔ มุงกระชับความสัมพันธอันดีกับตางประเทศทุก ๆ ประเทศในโลกโดยไมเลือก
ระบบสัง คม ศาสนา และระบอบการปกครองที่แ ตกตางกัน เสริม สรางความสัม พัน ธกับ ประเทศ
ในภูมิภาค เสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มี
พรมแดนติดตอกันและประเทศอื่นในภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา การแกไขปญหา และการอยูรวมกัน
อยางสันติ โดยสนับสนุนใหมีการพบปะกันอยางสม่ําเสมอระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน
๔.๕ ผสานงานตางประเทศเรื่องการคาเขากับงานการทูตอยางมีประสิทธิภาพ
โดยกําหนดเปนภารกิจสําคัญของเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อชวยขยาย
ตลาดสงออกของประเทศใหกวางขวางยิ่งขึ้น
๔.๖ ทบทวน ปรับปรุง แกไขบรรดาสนธิสัญญาและการตกลงตาง ๆ ที่ทําไวกับ
นานาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทําใหประเทศไทยเสียเปรียบและไมสอดคลองกับกาลสมัยใหถูกตองยิ่งขึ้น
๔.๗ ใหรวมมือกับองคการระหวางประเทศที่เปนประโยชนแกประเทศชาติและยึดมั่น
ในกฎบัต รสหประชาชาติ เพิ่ม บทบาทสํ าคัญ ในองคก รระหวา งประเทศเพื่ อเข าไปมีบ ทบาทสําคั ญ
ในเวทีองคกรระหวางประเทศ โดยจะเพิ่มพูนการมีสวนรวมในองคการสหประชาชาติ องคการการคาโลก
องคกรเศรษฐกิจในภูมิภาค องคกรของกลุมประเทศกําลังพัฒนา และองคกรระหวางประเทศอื่น ๆ
อันจะนําไปสูการเขาไปเปนสวนสําคัญในการเจรจา และการมีสวนรวมอยางมีนัย ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมระหวางประเทศ
๔.๘ เพิ่มศักยภาพดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ สงเสริมการคา การลงทุน
และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ ดวยการเสริมสรางและเกื้อกูลใหประเทศสามารถใชประโยชนจาก
การจัดระเบียบการคาใหม ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยจะใชนโยบายเชิงรุกในเวทีเศรษฐกิจ
ระหว า งประเทศ องค ก ารการค า โลก ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟ ค
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เขตการคาเสรีอาเซียน รวมทั้ง ความรว มมือในกรอบของกลุมเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมอนุภูมิภาคเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต แ ละภู มิ ภ าคอื่ น ตลอดจนให ค วามคุ ม ครองและดู แ ลผลประโยชน ข องคนไทย
ในตางประเทศอยางใกลชิด
๕. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
นโยบายไทยนิยมทางเลือกใหม ดานการปองกันประเทศและความมั่นคง เนนการเปนมิตร
กับทุกประเทศและรักษาอธิปไตยของแผนดิน โดยมีหลักการดําเนินนโยบาย ดังนี้
๕.๑ พั ฒ นาพลั ง อํ า นาจของชาติ ใ ห เ ข ม แข็ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ทุ ก ด า น
พรอมที่จะเผชิญภัยคุกคามทั้ง จากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบโดยใหสมดุลกับกําลังทาง
เศรษฐกิ จของชาติ ใหก องทัพ มีบ ทบาทในการพั ฒ นา และร ว มมือ เสริม สร างความมั่น คงของชาติ
ทั้ง ทางด า นเศรษฐกิ จ การเมื อ งสั ง คมและวั ฒ นธรรม พั ฒ นากองทั พ เปน ผู ผ ลิ ต อาวุธ ยุ ท โธปกรณ
เพื่อการใชเองและการสงออก
๕.๒ สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลโดยเฉพาะอยางยิ่งกําลังพลหลัก
หรือ ประจําการจะยึด หลัก คุณภาพเหนื อปริ ม าณ ส ว นกํ าลัง พลสํ ารองจะตอ งฟน ฟูอย างเปน ระบบ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปองกันและพัฒนาประเทศ สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้นใชเอง
บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองอยางคุมคาและประหยัด
๕.๓ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ด า นสวั ส ดิ ก ารของทหาร ตํ า รวจ อาสาสมั ค ร
การปองกันประเทศและความมั่นคงใหสมบูรณยิ่งขึ้นทั้งดานที่อยูอาศัย การรักษาพยาบาล การกีฬา
และอื่น ๆ ตลอดจนแกไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน
๕.๔ สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
ไดรับการศึกษา ฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางกวางขวางตลอดจนปลูกจิตสํานึกอยางสูง
ในการรับผิดชอบตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และประชาชน ปรับปรุงดานสวัสดิการ สรางขวัญ
และกําลังใจ รวมทั้งการสงเสริมอาชีพทหารผานศึกใหดํารงชีพอยูไดอยางมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี
๖. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
นโยบายไทยนิยมทางเลือกใหมดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มุงเนน อนุรักษ
และการปฏิบัติตอ สิ่งแวดลอมอยางรูคณ
ุ คาและเปนมิตร เพื่อกอใหเกิดความสมดุล และอยูรวมกันอยางยั่งยืน
โดยมีหลักการดําเนินนโยบาย ดังนี้
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๖.๑ กําหนดแผนการใชแ ละพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติทั้งในปจจุบัน
และอนาคตอยางแนนอนและถูกตองสอดคลองกับความเปนจริงของชาติและโลก ใหการศึกษาและเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับ ความสําคัญ และคุณคาของระบบนิเวศรวมทั้งทรัพยากรของชาติแ กประชาชนอยาง
กวางขวางยิ่งขึ้น เรงรัดและปองกันแกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษทั้งในปจจุบันและอนาคต
๖.๒ มุ ง ฟ น ฟู ค วามเสื่ อ มโทรมของระบบนิ เ วศและทรั พ ยากรธรรมชาติ
ใหคืนสูสภาพเดิม และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติใหคงไว พัฒนาการใชพลังงานจาก
ธรรมชาติ แ ละทรั พ ยากรให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด โดยไม ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ สภาพแวดล อ ม
และมุงพึ่งตนเองในดานพลังงานหลักของธรรมชาติเปนสําคัญ อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากร ดิน น้ํา
ปาไม อากาศ แรธาตุ ทะเลและชายฝง บนพื้นฐานของความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อเปนปจจัยพื้นฐาน
ที่สําคัญในการพัฒนาแบบยั่งยืน
๖.๓ มุงบริหารการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดแผนและเปาหมาย
รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบขอบังคับในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการไปสูสวนภูมิภาคและทองถิ่นและสงเสริมความรวมมือจากทุกภาคสวน
๖.๔ ควบคุมและแกปญหามลพิษโดยควบคุมมลพิษจากทุกแหลงไมใหสรางความเสียหาย
ตอประชาชนและสิ่งแวดลอม จัดการของเสียอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ กําหนดใหผูกอมลพิษ
ตองมีสวนรวมรับผิดชอบตอการแกปญหามลพิษ ปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการมลพิษ
ใหเครงครัดชัดเจนและทันสมัย
๖.๕ ปลูกจิตสํานึกจิตอาสาในการอนุรักษ สงเสริมการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอ มให กั บ เยาวชน ภาครั ฐ ภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่ ว ไป
เสริมสรางการรวมตัวกันของชุมชนและองคกรเอกชน ในการทํากิจกรรมและรณรงคเพื่อการอนุรักษ
ส ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ เสริ ม สร า งความรู ค วามเข า ใจในความสํ า คั ญ ของสิ่ ง แวดล อ ม
และทรัพยากรธรรมชาติใหกวางขวางและทั่วถึง
๖.๖ วิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อความยั่งยืนโดยจัดทําระบบขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ
ใหครบถวน และมีมาตรฐานสงเสริมความรวมมือดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมศึกษาในทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตร
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การศึกษาและกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมใหแกสถาบันการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอม
๖.๗ แกปญหาดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการเกษตรใหทั่วถึงและเพียงพอ โดยมีนโยบายการลงทุนระบบชลประทานในหลายรูปแบบ
และการขุดบอน้ําในระดับครัวเรือน
๗. นโยบายดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
นโยบายไทยนิยมทางเลือกใหม ดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม มีนโยบาย
จัดสรรเรื่องน้ําและการชลประทานโดยการจัดสรรน้ําใตดินน้ําบนดินและน้ําบนฟาใหพอเพียงตอการทําเกษตร
จัดสรรพื้นที่ทํากินใหกับผูที่ยากไร ใหกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีการครอบครองทําประโยชน รวมทั้งสงเสริม
การลงทุนที่ใชแรงงานควบคูกับเทคโนโลยีมีหลักการดําเนินนโยบาย ดังนี้
๗.๑ สงเสริมเกษตรกรใหเขมแข็ง พรรคจะสนับสนุนใหมีการฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกร
และสงเสริมใหเกษตรกรเขาถึงแหลงทุนที่รัฐบาลจัดหาใหอยางเสมอภาคและทั่วถึง เพื่อแกไขปญหาหนี้สิน
ของภาคเกษตรกร แกไ ขปญ หารายไดภาคเกษตรที่ต กต่ํา โดยเนน เพิ่ม ผลผลิต ภาคเกษตรตอพื้น ที่
ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาของสินคาเกษตร นอกจากนี้จะมีการสรางระบบประกันความเสี่ยง
ทางการเกษตรใหกบั เกษตรกร ทั้งทางดานการเปลี่ยนแปลงดานราคาและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
รวมทั้งสนับสนุนใหปราชญชาวบานเขามามีบทบาทในการถายทอดองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ตลอดจนสรางเกษตรกรรุนใหม เพื่อใหมีบุคลากรภาคเกษตรที่ยั่งยืน
๗.๒ ประกันการผลิตและราคาผลิตผลของเกษตรกร ชาวนาชาวไรอยางเปนระบบ
และเปนธรรมสงเสริมเกษตรกรใหเขมแข็ง ปรับโครงสรางภาคการเกษตร กําหนดพื้นที่คุมครองทางการเกษตร
เพื่ออนุรักษ สงวน และคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเปนวัฒนธรรมการเกษตรของประเทศใหคงอยู
สนับสนุนใหมีการฟนฟูดินที่เสื่อมโทรม สงเสริมการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนในการผลิต
๗.๓ ปลดเปลื้องภาระหนี้สินเกษตรกร ชาวนา ชาวไร ใหทุเลาเบาบางลงจน
หมดสิ้นไปดวยวิธีการและขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหมีการฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกร
๗.๔ กําหนดเขตพื้นที่เฉพาะเพื่อใหมีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่การเกษตรและโอกาสทางการตลาดของพืชแตละชนิดตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร
ในรูปของนิคมการเกษตร โดยบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการเกษตร
แบบครบวงจร
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๗.๕ สนับสนุนสงเสริมระบบสหกรณการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนดานการเกษตร
และวางระบบการบริหารจัดการดานการผลิต การเงิน และการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ ดํารงความเปน
แหลงผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย มุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรเพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหแกผูบริโภค โดยจะมีการสงเสริมระบบการผลิตใหปลอดภัย มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีผลผลิตเพียงพอ
ตอการบริโภคของประชาชนภายในประเทศและการสงออกไปยังตางประเทศ เพื่อสรางรายไดหลักใหกับประเทศ
๗.๖ สนั บ สนุ น สภาเกษตรกรแห ง ชาติ ให มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการกํ า กั บ ดู แ ล
ดานนโยบาย กํ าหนดราคาสิ นคา เพื่อใหเกษตรกรมี สวนรวมในการเสนอนโยบายและวางแผนพัฒนา
การเกษตรอยางมีระบบและมีระบบการคุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกร รวมทั้งพัฒนา
ความเขมแข็งของเกษตรกรไดอยางยั่งยืน
๗.๗ สงเสริมการวิจัย พัฒนาและการสรางนวัตกรรม ทางการเกษตรอยางครบวงจร
เพื่อเพิ่ม มูลคาใหสิน คาเกษตร สงเสริม การบริห ารจัดการดานทุน การตลาด และระบบโลจิสติกส
โดยบูรณาการภาคีที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร บนพื้นฐานของผลประโยชนที่เปนธรรม
๗.๘ ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวยปญญาเปาหมาย
ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ของกลุ ม อุ ต สาหกรรมเป า หมาย เพิ่ ม การใช ง านด า นดิ จิ ทั ล
ในการบริหารจัดการการผลิตในกลุม SMEs เพิ่มจํานวนผูประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven
Enterprise: IDE) ลดปริม าณของเสียและการปลอยกาซคารบ อนไดออกไซดจากภาคอุต สาหกรรม
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอรอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยยกระดับผลิตภาพ
มาตรฐาน และนวั ต กรรมเสริ ม สร า งเศรษฐกิ จ ฐานรากและสั ง คมผู ป ระกอบการและส ง เสริ ม
การรวมกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรม
๗.๙ ปฏิ รู ป นิ เ วศอุ ต สาหกรรมรองรั บ อุ ต สาหกรรมที่ ขั บ เคลื่ อ นด ว ยป ญ ญา
มีเปาหมายในการปฏิรูปองคกรภาครัฐเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย เพิ่มมูลคาการลงทุน
ในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายในพื้นที่เปาหมาย เพิ่มการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา เพิ่มจํานวนนักวิจัย
ในอุตสาหกรรมเปาหมาย เพิ่มจํานวนสิทธิบัตรจดทะเบียนตอประชากร และเพิ่มจํานวนแรงงานคุณภาพ
เพื่ อ รองรั บ อุ ต สาหกรรมเป า หมาย โดยปฏิ รู ป องค ก รภาครั ฐ ให ยื ด หยุ น ต อ การเปลี่ ย นแปลง
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและพัฒนาทักษะ องคความรูของบุคลากร
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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๗.๑๐ เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก มีเปาหมายใหรูปแบบการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดโลกและปรับเปลี่ยนสูหวงโซที่มีมูลคาสูง
พัฒนารูปแบบและเพิ่มการใชดิจิทัลเพื่อการจัดหาวัตถุดิบและการทําตลาดระดับโลก เพิ่มการลงทุนของ
ผูประกอบการไทยไปยังตางประเทศเปาหมายและเพิ่มการลงทุนของนักลงทุนตางชาติในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
รวมทั้งเพิ่มการขยายตัวของอุตสาหกรรมกลุมเปาหมายไปยังตลาดตางประเทศ โดยสงเสริมอุตสาหกรรมไทย
เชื่อมโยงหวงโซการผลิตของโลกเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสูสากลดวยดิจิทัลและสงเสริมการลงทุน
ขยายฐานการผลิตในและนอกประเทศ
๘. นโยบายดานแรงงาน
นโยบายทางเลือกใหมไทยนิยมดานแรงงาน มุงเนนใหความสําคัญดานสวัสดิการ
และคาจางรายวัน รายชั่วโมงของแรงงานในประเทศ สงเสริม เพิ่มขีดความสามารถฝมือแรงงานไทย
ไปทํางานตางประเทศอยางเปนระบบและครบวงจรมีหลักการดําเนินนโยบาย ดังนี้
๘.๑ สรางหลักประกันทางสังคมที่เปนธรรมและเทาเทียม ใหสามารถคุมครองแรงงาน
ไดอยางทั่วถึง โดยการเพิ่มและปรับปรุงสิทธิประโยชนในทุกกรณี คืนสิทธิใหผูประกันตน มาตรา ๓๙
ไดกลับเขาสูระบบประกันสังคมอีกครั้ง และใหแรงงานนอกระบบเขาถึงระบบหลักประกันทางสังคม
เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนอยางทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ รักษาพยาบาล สงเคราะหบุตร
คลอดบุตร เสียชีวิต ทุพพลภาพ เปนตน
๘.๒ ใหรัฐเปนผูดูแลคาใชจายเบื้องตนใหกับแรงงานไทยที่ประสงคเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ และอํานวยความสะดวกทุกดานใหกับแรงงานไทยที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย และเพิ่ม
ขีดความสามารถของแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศใหมีสมรรถนะสูง ตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานในตางประเทศรวมทั้งแกปญหาการหลอกลวงแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ ตลอดมีมาตรการ
เขมงวดปองกันไมใหแรงงานไทยลักลอบเดินทางไปทํางานตางประเทศอยางผิดกฎหมาย อาทิ ประเทศเกาหลีใต
และไตหวัน เปนตน
๘.๓ กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง รายวัน ใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
คาครองชีพในปจจุบัน พรอมยกระดับทักษะฝมือแรงงาน เพื่อรองรับ ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายไทยแลนด ๔.๐ รวมทั้งสงเสริมให
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นายจางหรือสถานประกอบการรับคนพิการเขาทํางานในรูปแบบทางเลือกใหมไทยนิยม ใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด ในอัตราสวน ๑๐๐ : ๑
๘.๔ บังคับใชกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานอยางจริงจังเรงรัดแกไขปญหา
การคามนุษยดานแรงงานทุกประเภทและปองกันมิใหมีการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายรวมทั้ง
จัด ระเบียบแรงงานตางดาวผิด กฎหมายที่ไ ดรับ การผอนผัน ใหมี เอกสารยืน ยัน ตั ว บุคคลใหถูกตอ ง
ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
๘.๕ ยกระดับระบบโทรศัพทสายดวน ๑๕๐๖ ใหสามารถเปนเครือขายหลัก
และเชื่อมโยงระบบโทรศัพทสายดวนอื่นของกระทรวงแรงงานไดทั่วประเทศ เพื่อรับฟงความคิดเห็น
ใหคําปรึกษาแนะนํา รับขอรองทุกข ขอรองเรียน โดยสามารถใหขอมูล ปรึกษาหารือ และแนะนํา
ขอปฏิบัติใหแกประชาชนผูใชบริการไดอยางมีคุณภาพ
๙. นโยบายดานการทองเที่ยวและกีฬา
นโยบายไทยนิยมทางเลือกใหม ดานการทองเที่ยวและกีฬามุงสรางประเทศไทย
ใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวและกีฬาของโลก ภายใน ๑๐ ป มีหลักการดําเนินนโยบาย ดังนี้
๙.๑ พัฒนาคุณภาพสินคาและการใหบริการแบบครบวงจรในกิจกรรมที่มีศักยภาพ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวและสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนพัฒนากิจกรรมทองเที่ยว
ที่มีแนวโนมเติบโตสูงกําหนดขีดความสามารถในการรองรับแหลงทองเที่ยวหลัก พรอมกําหนดมาตรการ
ควบคุมดูแลกํากับใหชัดเจนอนุรกั ษ ฟนฟู แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่มีความเปราะบาง
และเสี่ยงตอความเสื่อมโทรมสรางการรับรู ความตระหนัก จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว
วัฒนธรรมไทย อัตลักษณทองถิ่น เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนสงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน
สรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยวใหม ๆ และมีความหลากหลายของกิจกรรม เพื่อสรางความสมดุลเชิงเวลา
และฤดูกาลการทองเที่ยว
๙.๒ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยขยายเสนทางการบินจากตางประเทศสูจังหวัดรองของประเทศ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
และอํานวยความสะดวกในขั้นตอนในการคมนาคมระหวางประเทศทางบกและทางน้ํา ยกระดับคุณภาพของ
บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะ รวมถึงเพิ่มความเขมงวด
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ในการบังคับใชมาตรการและกฎระเบียบที่เกี่ยวของปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและปจจัยสนับสนุน
ในการเขาถึงและเขาชมสถานที่ทองเที่ยว เพื่อรองรับการทองเที่ยวสําหรับคนทั้งมวล (Tourism for All)
พัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชั่นที่อํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ยว ปรับปรุงความพรอม ความเพียงพอ
มาตรฐาน และบุคลากร เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและใหความชวยเหลือนักทองเที่ยว รวมถึงจัดทําแผน
และระบบบริหารความเสี่ยง และภัยพิบัติ สําหรับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญสงเสริมสุขอนามัยในแหลงทองเที่ยว
และพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการขยะและบําบัดน้ําเสีย
๙.๓ พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วโดยปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษาชาติ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
และสร า งจิ ต สํ า นึ ก ประชาชนเพื่ อ สนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย วพั ฒ นาหลั ก สู ต รอบรมทั ก ษะพื้ น ฐาน
ทักษะเฉพาะกลุม การทองเที่ยว ทักษะดานการบริหารจัดการปรับ ปรุงมาตรฐาน ทักษะอาชีพของ
บุ ค ลากรในธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย วให ค รอบคลุ ม ความต อ งการของอุ ต สาหกรรมและสอดคล อ งกั บ
มาตรฐานสากลส ง เสริ ม ความร ว มมื อ กั บ ผู ป ระกอบการในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพตํ า แหน ง งาน
ในอุต สาหกรรมทองเที่ยวแกไ ขปญหาการขาดแคลนในแรงงานอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยกระตุน
ใหคนในทองถิ่นเขาสูต ลาดแรงงานภาคการทองเที่ยวมากขึ้นสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงคุณคา
และเขาใจในอัตลักษณทองถิ่นพัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะการประกอบธุรกิจสําหรับชุมชน เพื่อสงเสริม
การสรางรายไดในทองถิ่นสงเสริมการใหความรูและจัดตั้งที่ปรึกษาเพื่อธุรกิจเกิดใหม และธุรกิจรายยอย
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
๙.๔ สรางความสมดุลใหกับการทองเที่ยวไทย ผานการตลาดเฉพาะกลุมสงเสริมวิถีไทย
และสรางความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว โดยสงเสริมภาพลักษณประเทศไทยใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ
และมีมาตรฐานดานความปลอดภัยสรางการรับรู แนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัย สงเสริมการบังคับใช
และใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายดานความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวสรางการรับรูสินคา บริการเฉพาะตาง ๆ
ในประเทศไทย กลุมที่มีความสนใจพิเศษผานชองทางตาง ๆ รวมถึงการสรางแบรนดประเทศไทยใหเปน
แหลงทองเที่ยวคุณภาพสื่อสารเอกลักษณความเปนไทยใหเปนที่เขาใจในเวทีโลก และพัฒนาสัญลักษณ
Thainess สง เสริมชุมชนสรางสรรคสิน คาและบริการ สะทอนอัต ลักษณชุม ชนและแบรนดจัง หวัด
สรางการรับรูสินคาและบริการดานการทองเที่ยวสําหรับการทองเที่ยวนอกฤดูกาลสรางคานิยมการเดินทาง
ทองเที่ยวในประเทศใหแกคนไทยทุกคนในทุกเพศทุกวัย
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๙.๕ บูรณาการการบริหารจัดการการทองเที่ยวและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
โดยสงเสริมกระบวนการทํางานอยางบูรณาการภายใตคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
สงเสริมการกระจายอํานาจสูหนวยงานระดับทองถิ่น ทั้งในการขับเคลื่อนแผนและการปฏิบัติการการทองเที่ยว
โดยชุมชน (CBT) สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมาย
จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวจัดตั้งหนวยงานมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยว ปรับปรุงบทบาทของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยใหมีมิติที่หลากหลายมากขึ้น
สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ เพื่อการทองเที่ยวผานกรอบความรวมมือและขอตกลงระหวางประเทศ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระดับภูมิภาคสงเสริมความสัมพันธในรูปแบบเมืองพี่เมืองนอง
เมืองแฝดดานการทองเที่ยวกับตางประเทศ
๙.๖ ตระหนักถึงความสําคัญของการกีฬาตอการพัฒนาสุขภาพและศักยภาพของคน
จึงมุงมั่นที่จะใชการกีฬาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประชากรทั้งในดานสุขอนามัยและสภาพจิตใจ
ทั้ ง นี้ จะส ง เสริ ม การเล น กี ฬ าในหมู ป ระชาชนทุ ก กลุ ม โดยจะใช ม าตรการต า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การจัดสรางสนามกีฬา ศูนยฝกใหทั่วถึงและสนับสนุนอุปกรณกีฬาใหเพียงพอ สงเสริมการกีฬาของชาติ
ใหพัฒนาไปสูกีฬาแหง ความเปน เลิศและกีฬาอาชีพ แกไ ขปรับปรุง กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกีฬา
ใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการสรางประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการกีฬาของโลก ภายใน ๑๐ ป
๙.๗ เพื่อแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย สรางความภาคภูมิใจ ความสามัคคี
ใหกับคนในชาติ สรางความเชื่อมั่นและเปนการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศดานการกีฬาของประเทศ
๙.๘ เพิ่ม ศักยภาพทางกี ฬาและพัฒ นาการกี ฬาไทยแสดงใหเ ห็น ถึ งความเป น
มหาอํานาจทางกีฬาของประเทศในระดับกลุมประเทศในเอเชีย โดยการเก็บตัวนักกีฬาอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาเขามาใชเพิ่มมากขึ้น การสรางศูนยฝกกีฬาแหงชาติ
เพื่อรองรับการเก็บตัวฝกซอมของนักกีฬาทีมชาติ รวมทั้งการพัฒนาเพื่อเปนเมืองการกีฬา
๙.๙ สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางกีฬาของเอเชีย
(Sports Hub) โดยรวมกับการทองเที่ยวในการพัฒนาการจัดการแขงขันกีฬาใหมีความนาสนใจสามารถ
ดึ ง ดู ด ผู ช มกี ฬ าให เ ข า มาชมและท อ งเที่ ย วในสถานที่ ต า ง ๆ ของประเทศไทย (Sport Tourism)
และในส ว นกี ฬ าคนพิ ก ารมี ก ารจั ด การแข ง ขั น กี ฬ าอาเซี ย นพาราเกมส (ASEAN Para Games)
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ซึ่งเปนการแขงขันกีฬาสาหรับนักกีฬาคนพิการที่จัดขึ้นในทุกสองปตอเนื่องจากการแขงขันกีฬาซีเกมส
(SEA Games) โดยมีประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนเขารวมการแขงขัน
๙.๑๐ สนั บ สนุ น การกี ฬ าในประเทศให ส ามารถเป น กี ฬ าอาชี พ ได อ ย า งยั่ ง ยื น
จัดใหมีการแขงขันกีฬาอาชีพหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬาอาชีพ เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และเผยแพรชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศ สนับสนุน สงเสริม และประสานงานใหกีฬาอาชีพของ
ประเทศมีมาตรฐานทั้งดานการบริหารจัดการองคกร การจัดการแขงขัน นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
สถานที่ อุปกรณ เพื่อสรางความสุขแกสังคมสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ปรับปรุงกฎหมายการกีฬาและทีเ่ กี่ยวของ โดยจัดใหมีกฎหมายกีฬาอาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการนักกีฬา
และกฎหมายอื่น ๆ เพื่อเปนเครื่องมือการบริหารจัดการดานกีฬาใหมีประสิทธิภาพ
๙.๑๑ สนับสนุนแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เปนกรอบแนวทางการพัฒนากีฬา
ของชาติใหบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายรัฐบาล สงเสริมให
เกิ ด ความรู แ ละความตระหนั ก ด า นการออกกํ า ลั ง กายและการกี ฬ าขั้ น พื้ น ฐาน ส ง เสริ ม ให ม วลชน
มีการออกกําลังกาย และมีสวนรวมในกิจกรรมการกีฬา การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเปนเลิศและตอยอด
เพื่ อ ความสํา เร็ จในระดั บ อาชี พ การขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมกี ฬาเพื่ อเป น สว นสํา คั ญ ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของกับการกีฬา และการสงเสริมการบริหารจัดการ
ดานการกีฬาใหมีประสิทธิภาพ
๙.๑๒ กําหนดยุทธศาสตรที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาของชาติใหบรรลุเปาหมาย
อาทิ ยุทธศาสตรก ารพัฒ นาการกีฬาเพื่ อความเปน เลิศและตอยอดเพื่อ ความสํ าเร็จ ในระดั บ อาชี พ
ยุทธศาสตร การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเปนสวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ในสวนของการกีฬา เพื่อการทองเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคความรูที่เกี่ยวของกับการกีฬาในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ
และยุทธศาสตรการสงเสริม การบริหารจัดการดานการกีฬาใหมีประสิทธิภาพในสวนที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ
๑๐. นโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพลังงาน
นโยบายไทยนิยม ทางเลือกใหม ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพลังงาน
เพื่อยกระดับมาตรฐานไทยแลนด ๕.๐ นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สนับสนุนใหมี
การนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวันมีหลักการดําเนินนโยบาย ดังนี้
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๑๐.๑ สงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตรซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ
และการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงมุงมั่นสงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตรโดยจะจัดสรรงบประมาณ
อยางเพียงพอในการวิจัย การคนควา รวมทั้งจะมีการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรใหทัดเทียมกับ
นานาประเทศ ในขณะเดียวกันจะสงเสริมใหประชาชนทั่วไปเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร อันจะนํามา
ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และยกระดับมาตรฐานไทยแลนด ๕.๐
๑๐.๒ สงเสริมการพัฒนาดานเทคโนโลยี นโยบายไทยนิยมทางเลือกใหมพัฒนา
มุงมั่นที่จะสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการสงเสริมการประดิษฐ การวิจัยหรือการคนคิดสิ่งใหม ๆ
ที่สอดคลองกับทรัพยากรและความตองการของประเทศ อันมีเปาหมายเพื่อลดการนําเขาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศจนสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีไดในอนาคต
๑๐.๓ พัฒนาคุณภาพการผลิตและแสวงหาพลังงานทดแทน นโยบายไทยนิยม
ทางเลือกใหมจะสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการไดมาซึ่งแหลงพลังงานทดแทน โดยเนนการใชวัตถุดิบ
ทางการเกษตรที่ มี อ ยู ใ นประเทศเป น หลั ก เพื่ อ ลดการทํ า ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม
และระบบนิ เ วศวิ ท ยา มุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาระบบการผลิ ต ให มี ป ริ ม าณของกระแสไฟฟ า เพี ย งพอ
ตอความตองการของประเทศ สงเสริมการใชพลังงานทดแทนรูปแบบใหม เชน ไฮโดรเจนจากธรรมชาติ
รณรงค เ พื่ อ ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ของคนไทยให ใ ช พ ลั ง งานอย า งประหยั ด และรู คุ ณ ค า เพื่ อ ถนอมรั ก ษา
แหลงพลังงานไวใชไดนานที่สุด และลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศ
๑๐.๔ อนุรักษ เสริมสราง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ
การอนุรั กษแ ละใชป ระโยชนท รัพ ยากรธรรมชาติอ ยางยั่งยื น รวมทั้ง การสรา งองคความรู เกี่ย วกั บ
ทรัพยากรดินทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวน้ํา โดยประชาชนและสังคม
จะมีสวนรวมโครงการ และยกระดับมาตรฐานไทยแลนด ๕.๐ สงเสริมการใชพลังงานทดแทนรูปแบบใหม
อาทิ ไฮโดรเจนจากธรรมชาติ
๑๑. นโยบายดานการศึกษา
นโยบายไทยนิยมทางเลือกใหมดานการศึกษา มีเปาหมายเพื่อการยกระดับการศึกษา
ทุกระดับชั้นเปน ๒ ภาษา เพื่อยกระดับการเขาสู AEC เต็มรูปแบบมีหลักการดําเนินนโยบาย ดังนี้
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๑๑.๑ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ผู รั บ การศึ ก ษา โดยตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
การพัฒนาของเด็กและเยาวชนเพื่อใหเติบโตเปนมนุษยที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต
จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาทางดานสติปญญา สุขภาพจิตและสุขภาพกาย โดยจะสงเสริมการเรียนการสอน
ที่ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหผูเรียน จัดใหมีโภชนาการอยางเหมาะสมโดยการจัดโครงการอาหารกลางวัน
เปน สวัสดิการสําหรับเด็กนักเรียนใหมีการเรียนฟรีในระดับ การศึกษาขั้นพื้น ฐาน รวมทั้ง การจัด หา
ทุนการศึกษาเพื่อใหสามารถเขาสูร ะบบการศึกษาที่สูงขึ้น และสรางโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
รวมทั้งจัดระบบการแนะแนวการศึกษา เพื่อใหผูรับการศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายทางการศึกษา
เพื่อการดํารงชีวิตที่ดีของตนไดอยางเหมาะสมและสามารถตอบสนองตอสังคมและประเทศไดอยางสูงสุด
๑๑.๒ พัฒ นาคุ ณภาพครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึกษา โดยมุง เนน การปลูกฝ ง
จิตสํานึกคุณธรรมและความเอื้ออาทรตอผูรับการศึกษาแกครูผูสอน รวมทั้งจัดสวัสดิการครู สงเสริมใหเกิด
การฝกอบรมวิทยาการและองคความรูใหม ๆ ที่ทันสมัยแกครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
การสรางแรงจูงใจใหครูกลับถิ่นฐานบานเกิดเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมในทองถิ่นตาง ๆ
และจะสนับสนุนใหปราชญชาวบานมีสวนรวมในการใหการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น
๑๑.๓ สงเสริมหลักสูตรบูรณาการโดยมุงสงเสริมใหหลักสูตรการศึกษาประกอบไปดวย
การเรียนการสอน การปฏิบัติทั้งวิชาการและแนวทางการดํารงชีวิต ตลอดจนเปนหลักสูตรที่สรางความรู
ความเขาใจที่ถูกตองในการสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาติจะสงเสริมใหผูเรียนกลาคิดกลาทํา
อยางมีสติและมีเหตุผล โดยเปดโอกาสใหผูบริหารสถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
การศึกษาและประเมินผลการจัดระบบการศึกษา นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน
จัดใหมีตําราเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาของผูเรียน
ในทุกมิติ รวมทั้งกลุมบุคคลพิเศษ อาทิ ผูพิการและผูมีปญญาเลิศ ตลอดจนจะพัฒนาหองสมุดใหเปน
แหลงขอมูลทางการศึกษาที่ครบวงจร
๑๑.๔ เพิ่มศักยภาพการบริหารการศึกษาโดยใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของ
สถานศึกษา โดยจะสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน
องคกรทางศาสนาและภาคเอกชนเขามามีสวนในการจัดการศึกษาทุกระดับ และจะมุงสงเสริมการจัดใหมี
สถานศึกษาขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคอยางเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา จะสรางเครือขาย
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ความร ว มมื อ ระหว า งสถานศึ ก ษาของไทยกั บ นานาประเทศเพื่ อ การแลกเปลี่ ย นนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา
วิทยากรทางการศึกษา ขอมูลความรูทางวิชาการ วิธีการ บริหารจัดการ และเทคโนโลยี ดานการศึกษา
ระหวางกัน รวมทั้ง การจัด สรรทรัพยากรเพื่ออุด หนุน สถานศึกษาอยางเปน ธรรมและเหมาะสมกั บ
สภาพของแตละสถานศึกษา
๑๑.๕ การเรียนรูและการพัฒนาความสามารถใหเต็มศักยภาพของเด็ก เยาวชน
และประชาชนใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข สวัสดิการการรักษาพยาบาล การเรียนฟรี โดยใหความสําคัญ
กับการโภชนาการในโรงเรียน การจัดศูน ยเด็กเล็กประกอบกับดูแลดานการพัฒ นาทางดานรางกาย
และจิตใจ สติปญญา
๑๒. นโยบายดานสังคม ความมั่นคงของมนุษย สตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส
นโยบายไทยนิยมทางเลือกใหมดานนโยบายดานสัง คม ความมั่นคงของมนุษย
สตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสมุงเนนใหความสําคัญดานสวัสดิการ และใหความคุมครองสิทธิ
ตามที่กฎหมายกําหนด มีหลักการดําเนินนโยบาย ดังนี้
๑๒.๑ สงเสริมการจางงานคนพิการในหนวยงานของรัฐ เสริมสรางใหคนพิการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ การใหการสงเคราะห การจัดการศึกษา
การจัดสวัสดิการและการจัดหาอาชีพ กําหนดใหสถานประกอบการภาคเอกชน องคกรเอกชน และหนวยงานของรัฐ
๑๒.๒ สงเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
และเครือขายในระดับพื้นที่ อาทิ สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ
และระดั บ เทศบาล ทั่ ว ภู มิภ าคของประเทศ ส ง เสริ ม สิท ธิก ารมี สว นร ว มของเด็ กและเยาวชนไทย
ในประชาคมอาเซียน และสงเสริมการยกระดับ คุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต คอรัปชั่น
และความซื่อสัตยสุจริตแกเด็กและเยาวชน ตามโครงการสรางจิตสํานึกสังคมไทยหัวใจใสสะอาด
๑๒.๓ สนับ สนุ น การสง เสริ มการดํา เนิ น กิ จการหอพั กใหเ ปน ไปตามกฎหมาย
สงเสริมปองกัน การตั้งครรภกอนวัยอัน ควร สนับ สนุน กิจกรรมเยาวชนสรางสรรครูเทาทัน เรื่องเพศ
เสริมสรางเยาวชนไทยหางไกลความรุนแรง รวมทั้งสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาเยาวชน
ในโครงการตาง ๆ
๑๒.๔ สง เสริม การพัฒ นามาตรการส งเสริม ศักยภาพและคุม ครองพิทักษสิท ธิ
ผูดอยโอกาส เพื่อสรางระบบคุมครองผูดอยโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมของผูดอยโอกาส
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โดยสนับสนุนบทบาทองคกรภาคีเครือขายองคกรภาคเอกชน และภาครัฐ สําหรับผูดอยโอกาสที่เปน
คนยากจน คนเรรอน ผูไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร ผูพนโทษ ผูปวยผูติดเชื้อ HIV และผูไดรับ
ผลกระทบ ปจจุบันมีผูดอยโอกาสไดรับการคุมครองและพิทักษสิทธิ
๑๒.๕ สงเสริมใหผูสูงอายุไดรับการคุมครองและสงเสริมการใชศักยภาพทางสังคม
ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุและแผนพัฒนาผูสูงอายุแหงชาติ ปรับปรุงกองทุนผูสูงอายุและเงินคาสงเคราะห
การจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิการดูแลผูสูงอายุจนถึงวาระสุดทายของชีวิต
สรางกลไกอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชนเพื่อใหคนในพื้นที่มีบทบาทดูแลผูสูงอายุที่ประสบปญหาสังคม
ขาดที่พึ่ง เพื่อเปนระบบงานที่มีกลไกในการคุมครองผูสูงอายุโดยเฉพาะกลุมที่พึ่งพาตนเองไมได ขาดคนดูแล
และที่อยูตามลําพัง
๑๒.๖ ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของทุ ก ภาคส ว นร ว มดํ า เนิ น การพั ฒ นาผู สู ง อายุ
คลังปญญาผูสูงอายุ สงเสริมและสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาทักษะอาชีพผูสูงอายุเพื่อสรางองคกร
ผูสูงอายุใหเขมแข็ง และเพิ่มการมีสวนรวมบทบาทผูสูงอายุในสังคม กระตุนใหผูสูงอายุ สื่อมวลชน
ประชาชนรับรูและเขาใจในสิทธิผูสูงอายุ
๑๒.๗ พิทั ก ษ เ ด็ ก เยาวชน ผู ด อ ยโอกาส และผู สู ง อายุ ในประเด็ น ป ญ หา
ความรุนแรงในสังคมไทย เฉพาะประเด็นปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน รับประกันเด็กใหไดรับสิทธิ
ดานตาง ๆ ไดแก สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา สิทธิที่ในการมีสวนรวม และสิทธิที่จะไดรับ
ความคุมครองใหรอดพนจากการทําราย การลวงละเมิด การใชแรงงานเด็ก และการแสวงประโยชน
โดยมิชอบในรูปแบบอื่น ๆ
๑๒.๘ รว มมื อกั บ องคก รภายในประเทศ และองคกรระหวา งประเทศ อาทิ
องคกรทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ พิทักษและปกปองความรุนแรงตอเด็ก ความรุนแรงทางกาย
วาจา และเพศ รวมทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กทุกรูปแบบ ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก
ใหความรูเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก การแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี หลักการและวิธีการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไมใชความรุนแรง และพัฒนาการของเด็ก ซึ่งจะทําใหพอแม ครูอาจารยเขาใจความรู
และการกระทําของเด็กแตละวัย ปรับปรุงระบบการใหความคุมครองและเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
๑๒.๙ สงเสริมยุทธศาสตร และมาตรการการปองกันการเผยแพรภาพและขาวที่พาดพิง
ถึงการละเมิดสิทธิเด็ก ปรับปรุง แกไข ตรากฎหมาย และผลักดันขับเคลื่อนใหมีการบังคับใชกฎหมาย
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และระเบียบที่เกี่ยวของกับเด็กจะตองคํานึงถึงสิทธิเด็กและสิทธิความเปนมนุษย สนับสนุนการรณรงค
และเผยแพร ค วามรู เ รื่ อ งสิ ท ธิ แ ละการคุ ม ครองเด็ ก รวมทั้ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งแก สื่ อ มวลชน
เพื่อความเขาใจที่ถูกตองจะชวยลดปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ
๑๓. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและคมนาคม
นโยบายไทยนิยมทางเลือกใหมดานการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและคมนาคม
เนนการยกระดับการกอสรางทางหลวง ทางหลวงแผนดิน ทางรถไฟ เปนขนาดมาตรฐานสากลทั่วประเทศ
สรางทางรถไฟรางคู มาตรฐานสากล วางเครือขายคมนาคม เชื่อมโยงในทุกมิติมีหลักการดําเนินนโยบาย ดังนี้
๑๓.๑ เนนการปรับปรุง พัฒนาทั้งทางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของ
ประเทศ อันหมายถึงบริการเพื่อสาธารณะซึ่งดําเนินการโดยองคกรของรัฐหรือเอกชนโดยการควบคุม
ของรัฐบาล ซึ่งไดแกบริการในเรื่องเคหะการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การอนามัย ความปลอดภัย
สันทนาการ และบริการอื่น ๆ ตามความตองการของประชาชน และเปนกิจการที่ไ มห วังผลกําไร
สาธารณูปโภคดานระบบไฟฟาซึ่งเปนงานบริการดานวิศวกรรม สรางโครงขายวางระบบไฟฟาใหประชาชน
ไดใชถึงบาน ดานระบบน้ําประปา เปนงานบริการดานน้ําเพื่อไดใชอยางทั่วทุกพื้นที่ ดานโทรคมนาคม
เปนการสรางโครงขายดานสื่อสารเพื่อความสะดวกติดตอสื่อสารอยางรวดเร็วและเปนธรรม ดานถนน
และงานด า นคมนาคมเพื่ อ ความสะดวกในการไปมาหาสู กั น และการขนส ง สิ น ค า รวมทั้ ง ด า นรถไฟ
พั ฒ นาบริ ก ารสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป น ธรรม มุ ง มั่ น พั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน
ที่มีความจําเปนในการดํารงชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนในชนบทใหมีความเปนธรรม
เพื่อยกระดับประชาชนในสังคมชนบทใหเทาเทียมกับประชาชนในสังคมเมือง
๑๓.๒ พัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ปรับปรุง
เทคโนโลยีการกอสรางและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ลดขอจํากัดดานการบริการ การจัดการ
ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยมุงเนนถึงประโยชนตอประชาชน และประเทศชาติเปนสําคัญ
จัด การระบบขนสง มวลชนในเขตเมืองใหครอบคลุมมีประสิทธิภาพและคุมคา พัฒนาประสิทธิภาพ
และความสามารถในการแขงขันดานบริการ ขนสง ทั้งการขนสงทางบก ทางอากาศ ทางน้ําและพาณิชยนาวี
รวมทั้งพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมโยงไปยังประเทศตาง ๆ ใหเปนระบบโครงขายขนสงนานาชาติ
ที่สมบูรณ
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๑๓.๓ เนนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางจากการใชพาหนะสวนบุคคลไปสู
การใชระบบขนสงมวลชนและการขนสงทางรางเพื่อแกปญหาวิกฤตพลังงานที่สงผลใหพลังงานมีราคา
สูงขึ้นมาก รวมทั้งการเกิดสภาวะโลกรอนทําใหประเทศไทยจําเปนตองเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางจาก
ใชพาหนะสวนบุคคลไปสูการใชระบบขนสงมวลชนและการขนสงทางรางมากขึ้น เพื่อใหเกิดการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ และลดการกอมลภาวะ ทิศทางนโยบายจึงมุงเนนการพัฒนาระบบขนสงมวลชน
และการขนสงทางราง รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของ
๑๓.๔ พัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม พัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ใหมีคุณภาพ
มีความหลากหลายของบริการและมีอัตราคาบริการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งสามารถรองรับตอความตองการ
ของประชาชนในทุกภูมิภาคได เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดํารงชีวิต การติดตอสื่อสาร การเขาถึง
ข า วสารข อ มู ล และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ โดยจะส ง เสริ ม ให มี ก ารแข ง ขั น
ในการใหบ ริก ารกิจการโทรคมนาคม อย างเสรี แ ละเป น ธรรม กําหนดมาตรฐานในการกํากับ ดูแ ล
การประกอบธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งจะประกันโอกาสในการเขาถึงการบริการสื่อสาร
โทรคมนาคมของประชาชนในชนบทที่หางไกล
๑๓.๕ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงานจากการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
สูพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก
๑๓.๖ ปรับ ปรุง กฎหมายและการบริห ารจั ด การโครงสรางพื้น ฐานใหเข มแข็ ง
ในการบริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งสนับสนุนการปราบปรามคอรัปชั่น
โดยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของและการปรับโครงสรางการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี
และมีการกํากับดูแลการใหบริการ โดยมีกฎหมายเพื่อคุมครองผูบริโภคที่สอดรับกับเงื่อนไข กฎกติกาการคา
และการลงทุนที่กําหนด โดยการรวมกลุมเศรษฐกิจเพื่อใหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสามารถขยายการใหบริการ
ไปยังกลุมอนุภูมิภาค ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ
๑๓.๗ สงเสริมการศึกษาวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีอยางเปนระบบ
โดยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ลดการพึ่งพาการนําเขาวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีจากตางประเทศ
ซึ่งมีราคาสูง ปรับปรุงทิศทางการพัฒนาเพื่อใหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมีความทันสมัยและเปนมิตร
ตอสิ่ ง แวดลอ ม โดยการพัฒ นาโครงสรา งพื้น ฐานด านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารที่นํ า
ระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมไรสายมาใหบริการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
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และนวัตกรรมที่ทันสมัยใหกับภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งเพื่อลดการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณจาก
ตางประเทศซึ่งจะชวยใหประเทศมีดุลการคลังที่ดีขึ้น
๑๓.๘ มุงมั่นเพื่อเอือ้ อํานวยความเปนอยูที่ดี และประโยชนสุขของสังคมตามนโยบาย
และแผนพัฒนาที่ปรับเปลี่ยนโดยมูลเหตุจากปจจัยภายในและนอกประเทศ อาทิ วิกฤติเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ
และตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บํารุงรักษาหรือขยายขีดความสามารถ
โครงสรางพื้นฐานเดิมใหใชงานไดและเกิดประโยชนสูงสุด โครงสรางพื้นฐานในอนาคตมุงใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและยั่งยืน
๑๔. นโยบายดานสาธารณสุข
นโยบายไทยนิยมทางเลือกใหมดานสาธารณสุข เนน การใหบริการตรวจรักษา
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง อยางมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ําไมเลือกปฏิบัติ เพิ่มบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุขใหเพียงพอตอความตองการ มีหลักการดําเนินนโยบาย ดังนี้
๑๔.๑ โดยนโยบายป ว ยเมื่ อ ไรก็ แ วะมา พรรคมี ค วามมุ ง มั่ น ที่ ก ารพั ฒ นา
การใหบริการระบบสุขภาพครบวงจรโดยเนนการใหบริการตรวจรักษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง เสริมสรางสุขภาพ
สู ค วามยั่ ง ยื น ของประชาชน รวมทั้ ง การจั ด และส ง เสริ ม ให ป ระชาชนได รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข
ที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยผูไมมีหลักประกันหรือผูยากไรจะไดรับการดูแลรักษา
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง อยางมีมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงพยาบาลรัฐ และคลินิกเอกชนที่เขารวมโครงการ
ภายในจังหวัดเดียวกัน โดยจัดการใหบริการรักษาพยาบาลตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมมีวันหยุดในทุกสถานพยาบาล
๑๔.๒ ยกระดับ “โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล” ใหเปน “โรงพยาบาล
ศูนยตําบล” เพื่อการพัฒ นาการใหบริการระบบสุขภาพครบวงจรโดยเนน การใหบริการตรวจรักษา
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเนนการสงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ แตยังคงบทบาทดานการรักษาพยาบาล
เหมือนเดิม โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ทั้ง ๓ ดาน คือ สุขภาพกาย (Physical Health)
สุขภาพจิต (Mental Health) และวุฒิปญญา (Intellectual Health) ดวยการเรงรัดการใหบริการ
ทางการแพทยแ ละสาธารณสุข ที่มีมาตรฐานและคุณภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน ใหโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล เปนโรงพยาบาลทันสมัย รักษาไดทุกโรงพยาบาล เปดคลินิกผูปวยนอกทุกตําบล
และในชุมชนเมือง เขาถึงบริการสาธารณสุขทุกระดับอยางมีคุณภาพ ยกระดับโรงพยาบาลศูนยตําบล
ภายใน ๕ ป โดยมุงมั่นใหเปนโรงพยาบาลที่มีแพทยประจํา สามารถคัดกรองผูปวยและใหบริการรักษาได
เพื่อลดปริมาณคนไขในโรงพยาบาลขนาดใหญโดยเนนการใหบริการตรวจรักษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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๑๔.๓ มุง มั่นผลิต บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ดว ยการจัดสรรทุน
และคัดเลือกบุคลากรในทองถิน่ ไปศึกษาตามสถาบันตาง ๆ และกลับมาทํางานในทองถิ่นนั้น สงเสริมการผลิต
และพัฒ นาบุค ลากรทางการแพทยแ ละสาธารณสุ ข ให มี คุ ณภาพและพอเพี ยงต อ ภารกิจ จัด ให มี
การกระจายบุคลากรที่เหมาะสม ขยายงานสาธารณสุขมูลฐานในชนบท โดยสนับสนุนองคกรชุมชน
สถาบันครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข ใหมีความรูและบทบาทในการสงเสริมเวชศาสตรเชิงปองกัน
และดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
๑๔.๔ ดานจิต สาธารณะใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทั่ว ประเทศ
ปฏิ บั ติ ง านด า นสาธารณสุ ข เชิ ง รุ ก ประชาสั ม พั น ธ ขยายผลให ป ระชาชนมี ค วามรู ค วามเข า ใจ
ในพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง สงเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการปองกันโรค ปองกัน
การแพรระบาดของโรคติดตอรายแรง รวมทั้งการควบคุมปองกันการแพรระบาดโรคเอดสในกลุมเสี่ยง
ทุกกลุม ดูแลรักษาและพัฒนาศักยภาพของผูติดเชื้อ ผูปวย ครอบครัวและชุมชน ใหรูจักการปองกัน
และแกไขปญหาดวยตนเอง เฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนใหอยูในระดับมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนคนไทย
มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรงดวยการออกกําลังกาย อันเปนการลดตนทุนของการแกปญหาสุขภาพ
ในระยะยาวของประเทศ
๑๔.๕ มุงมั่นพัฒนาระบบการใหบริการตรวจรักษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหทั่วถึงทุกกลุม
ผูรับ บริก ารและขยายประเภทของการเจ็ บ ปว ย ตลอดจนสง เสริ มการนํา เทคโนโลยีทางการแพทย
และสาธารณสุขที่ทันสมัย และคุมคาตอการใหบริการมาใชใหแพรหลาย และใหความสําคัญตอการวิจัย
กับ การพัฒนาของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพัฒ นาระบบรูป แบบและเทคโนโลยีทางการแพทย
กับการบริการสาธารณสุขอยางจริงจัง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตดานสาธารณสุขของประชาชน
ใหไดมาตรฐานสากล รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการแพทยแผนไทย และการใชภูมิปญญาทองถิ่น
ในการแพทยใหเปนมาตรฐานและใหไดรับการรับรอง
๑๔.๖ ใหบริการตรวจรักษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในตําบลทุกแหง โดยเพิ่มปริมาณ
แพทยประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน สนับสนุนการลงทุนในสถานบริการใหมากกวาปจจุบัน รวมถึงการแกไขปญหา
คาตอบแทนของบุคลากรทางการแพทยเพื่อรองรับการใหบริการ
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๑๔.๗ ลดความแออัด ในโรงพยาบาล คนไขตองไดพบหมอไมเกิน ๑ ชั่วโมง
ลดความเหลื่อมล้ําดานกองทุน สุขภาพที่ขาราชการไดสิทธิม ากกวากองทุน อื่น และความเหลื่อมล้ํา
ระหวางเขตเมือง และชนบทในการเขาถึงการรักษาแกไขปญหาและการใหบริการตรวจรักษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๑๕. นโยบายดานการสื่อสารมวลชน
นโยบายทางเลือกใหมไ ทยนิยมดานการสื่อสารมวลชน มุงเนน ใหความสําคัญ
สื่อมวลชนทุกประเภทใหมีสวนรวมทางการเมืองอยางเปนอิสระ มุงประโยชนชุมชนพื้นถิ่น โดยเฉพาะ
สื่อวิทยุกระจายเสียงในแตละทองถิ่น มีหลักการดําเนินนโยบาย ดังนี้
๑๕.๑ สงเสริมใหมีสื่อวิทยุชุมชนในแตละทองถิ่นมีความเปนอิสระในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ ใหขอมูลที่ถูกตองกับชุมชนพื้นถิ่นสังคม ประเทศชาติ
ไมละเมิดตอกฎหมาย ภายใตอุดมการณรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และประชาชน
๑๕.๒ ยกฐานะสื่ อ วิ ท ยุ ชุ ม ชนให เ ป น “สภาวิ ท ยุ ชุ ม ชนแห ง ชาติ ” ทํ า หน า ที่
ในการกํากับดูแลนโยบาย ขอกฎหมาย จรรยาบรรณ ในองคกร รวมทั้งมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ทํางานหนวยงานของรัฐ
๑๕.๓ ใหสื่ อวิ ทยุ ชุม ชนทํ าหนา ที่ป ระสานสัม พัน ธกับ สถาบั น ต าง ๆ ในสั งคม
ระดับพื้นถิ่นเปนหลัก รวมไปถึงกลุมบุคคลตาง ๆ ในสังคมที่แตกตางกัน เขาใจกัน เกิดความสามัคคี
อยูในสังคมเดียวกันไดดวยความสงบเรียบรอยเปดโอกาสใหคนที่มีความคิดตางกันไดแสดงความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใหเกิด ความเขาใจเกิด การแกปญ หา นําสัง คมไปสูการพัฒนาอธิบ าย ตีความ
และใหขอคิด เห็น เกี่ยวกับ เรื่องราวหรื อเหตุการณตาง ๆ ที่เกิด ขึ้น ในสังคมอยางถี่ถว นที่นํามาเสนอ
พรอมแนะวิธีการแกไ ขใหเกิดผลดีตอสัง คมตลอดจนสนับ สนุน สถาบัน หลักอันประกอบดว ย ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และบรรทัดฐาน กําหนดวาระทางสังคมสรางฉันทามติ ในสังคมพื้นถิ่น
๑๕.๔ ใหสื่อวิทยุชุมชนทําหนาที่ใหการศึกษาเผยแพรถายทอดหรือสืบทอดความรู
ค า นิ ย ม ทั ศ นคติ และบรรทั ด ฐานของสั ง คมจากยุ ค หนึ่ ง ไปสู อี ก ยุ ค หนึ่ ง เพื่ อ ให วิ ท ยาการศิ ล ปะ
วัฒนธรรมและประเพณีของสังคมนั้น ๆ คงอยูตลอดไป อาทิ ถายทอดวัฒนธรรมกระแสหลักของสังคม
เสริมสรางคานิยมมาตรฐานของสังคมพื้นถิ่นรวมทั้งใหความบันเทิงใจ เพื่อลดความตึงเครียดจากหนาที่การงาน
หรือชีวิตประจําวัน
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๑๕.๕ ใหสื่อวิทยุชุมชนเปนชองทางสําหรับสนับสนุนความคิดเห็นทางการเมือง
อาทิ พรรคการเมืองตองการชองทางในการนําเสนอนโยบาย หรือโครงการตาง ๆ ไปสูการรับรูของประชาชน
เสนอประเด็นทางดานนโยบายเพื่อใหมีการถกเถียง แลกเปลี่ยนทางการเมือง หรือแสดงความคิดเห็นสาธารณะ
โดยเฉพาะตองเปดโอกาสตอความคิดเห็นที่แตกตาง หลากหลาย ซึ่งมีความสําคัญตอวิถีประชาธิปไตย
สวนที่ ๓
ที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรคการเมือง
ขอ ๗ สํานักงานใหญพรรคทางเลือกใหมตั้งอยูเลขที่ ๑๒๒/๑๕๑ หมูที่ ๕ ตําบลมหาสวัสดิ์
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย ๑๑๑๓๐
หมวด ๒
โครงสรางการบริหารพรรคการเมืองและตําแหนงตาง ๆ ในพรรคการเมือง
สวนที่ ๑
โครงสรางและตําแหนงตาง ๆ ในพรรคการเมือง
ขอ ๘ โครงสรางของพรรคทางเลือกใหม ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๒) คณะกรรมการอื่น ๆ ของพรรคการเมือง
(๓) คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
(๕) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
สวนที่ ๒
หลักเกณฑและวิธีการเลือกหรือการใหความเห็นชอบใหดํารงตําแหนงการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง
หนาทีแ่ ละอํานาจของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๙ คณะกรรมการบริหารพรรคทางเลือกใหมมีจํานวนไมนอยกวาสิบหาคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรคการเมือง
(๒) รองหัวหนาพรรคการเมือง
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(๓) เลขาธิการพรรคการเมือง
(๔) รองเลขาธิการพรรคการเมือง
(๕) เหรัญญิกพรรคการเมือง
(๖) ผูชวยเหรัญญิกพรรคการเมือง
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
(๘) ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
(๙) โฆษกพรรคการเมือง
(๑๐) ผูชวยโฆษกพรรคการเมือง
(๑๑) กรรมการบริหาร
ขอ ๑๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหดําเนินการในที่ประชุมใหญของ
พรรคการเมือง โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามขอ ๙
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมืองจนครบจํานวน
ตามทีก่ ําหนดใน (๑) ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองแตละตําแหนง
ตองมีผูเขารวมประชุมรับรองไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๑๑ กรรมการบริหารพรรคการเมืองตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง อายุไมต่ํากวายี่สิบป
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่ที่
ประชุมใหญพรรคการเมืองเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหมแลวแตกรณี
ขอ ๑๒ ประธานสภาผูแทนราษฎรและรองประธานสภาผูแทนราษฎรจะเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองมิได
ขอ ๑๓ ความเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคการเมืองกําหนด
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เมื่ อตํ าแหน งกรรมการบริ หารพรรคการเมื องว างลงตามวรรคหนึ่ งให หั วหน าพรรคการเมื อง
แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
ขอ ๑๔ กรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) ความเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองของหัวหนาพรรคการเมืองสิ้นสุดลง
ตามขอ ๑๖
(๓) กรรมการบริหารพรรคการเมืองวางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๒) ใหรองหัวหนาพรรคการเมือง
ตามลําดับทําหนาที่แทนหัวหนาพรรคการเมือง ถาไมมีรองหัวหนาพรรคการเมืองใหกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง ที่เหลืออยูประชุม เลือกกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
และใหเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการบริหาร
พรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคการเมือง
พนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่มีเหตุใหกรรมการบริหารพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองที่พนจากตําแหนงทั้งคณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม
ขอ ๑๕ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนิน กิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) รับผิดชอบดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
นโยบายและขอบังคับของพรรคการเมือง มติของที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง รวมตลอดทั้งระเบียบ
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ประกาศและคําสั่งของคณะกรรมการซึ่งตองกระทําดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต
เพื่อประโยชนของประเทศชาติ และประชาชน
(๓) คัดเลือกสมาชิกหรือบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต และมีคุณธรรม
จริยธรรม เขาสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือตําแหนงอื่น หรือเพื่อแตงตั้งเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง
(๔) รับผิดชอบรวมกันในบรรดามติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองในการดําเนินการ
ตามหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้
กฎหมาย และขอ บัง คั บ รวมตลอดทั้ง ระเบี ยบ ประกาศ และคํ าสั่ง ของคณะกรรมการ เวน แต
จะพิสูจนไดวาตนไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคโดยปรากฏหลักฐานการคัดคานนั้น
ในรายงานการประชุม หรือไดทําหนัง สือคัด คานยื่น ตอประธานในที่ป ระชุม ภายในเจ็ด วัน นับ แตวัน ที่
การประชุมนั้นสิ้นสุดลง
(๕) ควบคุม และกํ ากับดูแ ลมิให สมาชิก กระทํา การอั น เปน การฝา ฝน รัฐ ธรรมนู ญ
กฎหมาย ขอบังคับ รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการ
(๖) ควบคุมและกํากับดูแลมิใหสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองกระทําการ
ในลักษณะที่อาจทําใหการเลือกตั้งหรือการเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไมชอบดวยกฎหมาย
หรืออาจเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดซึ่งสมัครเขารับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๗) ออกกฎระเบี ย บและจั ด ตั้ ง หน ว ยงานต า ง ๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปตาม
นโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
(๘) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๙) บริหารการเงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขา
พรรคการเมืองตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
(๑๐) จัดสรรเงิน เพื่อเปน คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
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(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อ
ที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัด สรรตาม (ก) และ (ข) ใหเปน ไปตามมติข องที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๑๑) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผู บ ริ ห ารพรรคการเมื อง คณะที่ป รึก ษาพรรคการเมือ ง คณะกรรมาธิก ารตา ง ๆ ของพรรค
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมตาง ๆ ของพรรค
(๑๒) อนุมัติจัดตั้ง อนุมัติการเลิกสาขาพรรคและองคการเสริมสรางพรรค
(๑๓) อนุมัติแตงตัง้ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด อนุมัติการเลิกตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
(๑๔) เลิกพรรค
(๑๕) อํานวยการตาง ๆ และการทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของ
พรรคเปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๖) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๗) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๑๘) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๙) แต ง ตั้ ง และถอดถอนผู ป ฏิ บั ติ ง านของพรรคในกิ จ การต า ง ๆ ของพรรค
และคณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๒๐) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
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(๒๑) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๒๒) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๑๖ หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองอาจถูกถอดถอนออกจาก
ตําแหนงได เมื่อ
สมาชิกพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองทั้งหมด
ที่มีอยูหรือไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอน
หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคออกจากตําแหนงได
เมื่อคํารองขอตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการโดยชอบแลว ใหจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของ
พรรคภายในสามสิบวันนับแตวันที่คํารองขอดังกลาวไปถึงพรรค
มติใหถอดถอนตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนผูเขาประชุมใหญ
วิสามัญ โดยใหลงคะแนนลับ
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งผูใดถูกถอดถอน ใหที่ประชุมใหญวิสามัญนั้นดําเนินการ
เลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงนั้นแทน และใหนําขอบังคับขอ ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับกับการรองขอ
ถอดถอนหัวหนาสาขาพรรคการเมือง หรือกรรมการสาขาพรรคการเมืองดวยโดยอนุโลมโดยใหสมาชิก
สาขาพรรคนั้น จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกสาขาทั้งหมดที่มีอยู และใหมีการจัด
ประชุมใหญวิสามัญสาขาพรรคการเมืองนั้น เพื่อมีมติถอดถอน
การดํ า เนิ น การตามข อ นี้ ให ก ระทํ า ได เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว ในวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ของ
คณะกรรมการบริ ห ารพรรค แต ใ นกรณี ที่ หั ว หน า พรรคการเมื อ งหรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคผู ใ ด
เปนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การถอดถอนผูนั้นตามขอนี้จะกระทํามิได
ขอ ๑๗ ในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองครบวาระ ตาย ลาออก เปลี่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงดวยเหตุใด ๆ ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงใหนายทะเบียนทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว
ขอ ๑๘ ใหหัวหนาพรรคการเมืองมีหนาที่และอํานาจรับผิดชอบบริหารและควบคุมกิจการ
ทั้งปวงของพรรคการเมืองใหดําเนินการไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
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มติของที่ประชุมใหญของพรรค รวมทั้งใหมีหนาที่แจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง พรอมดวย
รายชื่อ อาชีพ และที่อยูของสมาชิกตามวิธีการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดตอนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในวันที่สิบหาวันของทุกสามเดือนจัดทํารายงานกิจการของพรรคในรอบปที่ผานมา
และปฏิบัติกิจการอื่นตามบทบัญญัติแหงกฎหมายพรรคการเมือง
ใหรองหัวหนาพรรคการเมืองมีหนาที่ชวยหัวหนาพรรคการเมือง และมีอํานาจหนาที่ตามที่
หัวหนาพรรคการเมืองมอบหมาย หรือปฏิบัติหนาที่แทนในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ขอ ๑๙ เลขาธิการพรรคการเมืองมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูดําเนินการกํากับดูแลงานดานธุรการของพรรคที่สํานักงานใหญ ควบคุม
งานบริ ห ารด า นธุ ร การของสํ า นั ก งานสาขาพรรคการเมื อ ง ดํ า เนิ น การและติ ด ตามผลงานตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนดหรือมอบหมาย
(๒) เปนผูรับผิดชอบในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค การประชุมใหญ
ของพรรค และอํานวยความสะดวก รวมทั้งรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการอื่นของพรรคดวย
(๓) เปนผูรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พรรคในสํานักงานใหญ
ให ร องเลขาธิ การพรรคการเมือ งมี ห นา ที่ ชว ยเลขาธิ การพรรคการเมื อ ง และมี อํ านาจหนา ที่ ต ามที่
เลขาธิการพรรคมอบหมาย
ใหรองเลขาธิการพรรคการเมืองมีหนาที่ชวยเลขาธิการพรรคการเมืองและมีอํานาจหนาที่ตามที่
เลขาธิการพรรคการเมืองมอบหมาย หรือปฏิบัติหนาที่แทนในกรณีที่เลขาธิการพรรคการเมืองไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได
ขอ ๒๐ เหรัญญิกพรรคการเมืองมีหนาที่และอํานาจชวยดูแลการบริหารการเงิน และทรัพยสิน
ของพรรค รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีของพรรคการเมือง และสาขาพรรคการเมือง อาจมีผูชวยเหรัญญิก
พรรคการเมืองก็ได และมีเหรัญญิกสาขาพรรคการเมืองชวยดําเนินการรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง
เฉพาะที่เกี่ยวกับสาขาพรรคการเมืองนั้น
ใหผูชวยเหรัญญิกพรรคการเมืองมีหนาที่ชวยเหรัญญิกพรรคการเมืองและมีอํานาจหนาที่ตามที่
เหรัญญิกพรรคการเมืองมอบหมาย หรือปฏิบัติหนาที่แทนในกรณีที่เหรัญญิกพรรคการเมืองไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ขอ ๒๑ นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง มีหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก การตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครเขาเปนสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรงตามความเปนจริง
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และตองใหสมาชิกตรวจดูไดโดยสะดวก ณ สํานักงานใหญของพรรคการเมือง รวมทั้งประกาศชื่อ นามสกุล
ของสมาชิกใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปการพนจากตําแหนงของสมาชิกพรรคตามกฎหมาย หรือตามที่
ขอบังคับพรรคกําหนด
ใหผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองมีหนาที่ชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
และมีอํานาจหนาที่ตามที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองมอบหมาย หรือปฏิบัติหนาที่แทนในกรณีที่
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ขอ ๒๒ โฆษกพรรคการเมืองมีหนาที่แถลงกิจการโดยทั่วไปของพรรค และตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง หัวหนาพรรคการเมือง หรือเลขาธิการพรรคการเมืองมอบหมาย และอาจมีรองโฆษก
พรรคการเมืองคนเดียวหรือหลายคนทําหนาที่ชวยโฆษกพรรคการเมือง และตามที่โฆษกพรรคการเมือง
มอบหมาย โดยมีโฆษกสาขาพรรคการเมืองชวยปฏิบัติหนาที่แทนโฆษกพรรคการเมือง เฉพาะที่เกี่ยวกับ
สาขาพรรคการเมือง
ใหผูชวยโฆษกพรรคการเมืองมีหนาที่ชวยโฆษกพรรคการเมืองและมีอํานาจหนาที่ตามที่โฆษก
พรรคการเมืองมอบหมาย หรือปฏิบัติหนาที่แทนในกรณีที่โฆษกพรรคการเมืองไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ขอ ๒๓ กรรมการบริหารอื่น มีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
สวนที่ ๓
คณะกรรมการอืน่ ของพรรคการเมือง
ขอ ๒๔ หัวหนาพรรคการเมืองมีอาํ นาจแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการจริยธรรม
(๒) คณะกรรมการกฎหมายวิชาการ และกิจการรัฐสภา
(๓) คณะกรรมการกิจการสาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
(๔) คณะกรรมการกิจการตางประเทศ
(๕) คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนทางการเมือง
(๖) คณะกรรมการกิจการปกครองสวนทองถิ่น
(๗) คณะกรรมการประชาสัมพันธ
หากมีความจําเปนหัวหนาพรรคอาจมีคําสั่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ศึกษา หรือกระทํากิจการ
หรือรับผิดชอบงานเฉพาะกิจใด ๆ ก็ไดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนไปตามที่
หัวหนาพรรคการเมืองมอบหมาย หรือตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
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ขอ ๒๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีหนาที่ ดังนี้
(๑) รักษาระเบียบ วินัย และจริยธรรมของสมาชิกพรรค
(๒) สืบสวนและสอบสวนกรณีสมาชิกถูกกลาวหาและพิจารณากรณีสมาชิกควรไดรับการชมเชย
(๓) เสนอคณะกรรมการบริหารออกระเบียบในการยกยองสรรเสริญ หรือลงโทษสมาชิก
(๔) สอดสองการทําหนาที่ของสมาชิกที่อาจมีผลกระทบตอพรรค
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๒๖ คณะกรรมการกฎหมายวิชาการและกิจการรัฐสภามีหนาที่ ดังนี้
(๑) การวางแผนการปฏิบัติงานและวิธีดําเนินงานตามนโยบายของพรรค
(๒) รับผิดชอบในงานดานกฎหมายวิชาการ และนโยบายของพรรค
(๓) ดําเนินการคนควา วิจัย และรวบรวมขอมูลในดานวิชาการ และการทํางานของพรรค
(๔) พิจารณากลั่นกรองและยกรางพระราชบัญญัติและญัตติที่ควรเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
เพื่อเสนอตอที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
(๕) ชี้แจงหลักเกณฑ และแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภาใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคทราบ
(๖) เสนอแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานดานรัฐสภาให
สอดคลองกับการบริหารราชการแผนดินและขอบังคับของรัฐสภาตอพรรค
(๗) ประสานงานดานรัฐสภากับพรรคการเมืองอื่น
(๘) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๒๗ คณะกรรมการกิจการสาขาพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณากําหนดแผน หลักเกณฑ และวิธีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๒) ควบคุมดูแลใหสาขาพรรคแตละสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําการเมืองจังหวัดปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและนโยบายพรรค
(๓) พิจารณาหาแนวทางแกไขอุปสรรคตาง ๆ ของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด
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(๔) ดําเนินกิจการตาง ๆ ที่พรรคจะตองรับผิดชอบตอสมาชิกในแตละสาขาและตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๕) ดําเนินกิจการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๒๘ คณะกรรมการกิจการตางประเทศมีหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณากําหนดพันธกิจระหวางประเทศ
(๒) สงเสริม เผยแพรกิจกรรมของพรรค เพื่อใหคนไทยในตางประเทศมีโอกาส
เปนสมาชิกพรรค
(๓) กําหนดแนวนโยบายดานตางประเทศของพรรค และสงเสริมสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ
(๔) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๒๙ คณะกรรมการมีสวนรวมของประชาชนทางการเมืองมีหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนทั่วไป
ตอพรรค
(๒) สงเสริมการเมืองภาคพลเมืองใหเขมแข็ง
(๓) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทางการเมืองในระดับภูมิภาคทั่วราชอาณาจักร
กับพรรค
(๔) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๓๐ คณะกรรมการกิจการปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณา ศึกษา วิจัย สนับสนุน สงเสริม การกระจายอํานาจการปกครอง
สวนทองถิ่นใหประชาชนมีสวนรวมอยางทั่วถึงและเปนธรรม
(๒) ประสานงานทางการเมืองกับภาคสวนการปกครองสวนทองถิ่น
(๓) สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบตาง ๆ ใหเขมแข็ง
(๔) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๓๑ คณะกรรมการประชาสัมพันธพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) วางแผนสรางความนิยมของพรรคตอประชาชน
(๒) วางแผนการประชาสัมพันธในผลงานและการปฏิบัติงานของพรรคในแตละรอบป
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(๓) วางแผนเผยแพรความรูดานการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๔) วางแผนการสัมมนากิจการของพรรค รวมทั้งการสรางความสัมพันธอันดีกับ
สื่อมวลชนตาง ๆ
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
สวนที่ ๔
สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการใหมีสาขาพรรคการเมืองในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนดอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแตละสาขาตองมีสมาชิก
พรรคการเมืองที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือเขตจังหวัดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
ขอ ๓๓ การจัด ตั้ง สาขาพรรคการเมือง เมื่อเขตเลือกตั้งใดหรือเขตจังหวัด ใดที่มีสมาชิก
พรรคการเมืองที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งหรือเขตจังหวัดนั้นตั้งแตหารอยคนขึ้นไป สมาชิกพรรคการเมือง
ไม น อ ยกว า หนึ่ ง ร อ ยคนอาจจั ด ประชุ ม เพื่ อ ดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อ ง
กํา หนดสถานที่ ตั้ ง สาขาพรรคการเมือ ง และเมื่ อ หั ว หน า พรรคการเมือ งใหค วามเห็ น ชอบใหจั ด ตั้ ง
สาขาพรรคการเมืองใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่หัวหนาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบใหจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๔ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองใหมีจํานวนไมนอยกวาสิบคนประกอบดวย
(๑) หัวหนาสาขาพรรคการเมือง
(๒) รองหัวหนาสาขาพรรคการเมือง
(๓) เลขานุการสาขาพรรคการเมือง
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคการเมือง
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง
(๖) ผูชวยเหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคการเมือง
(๘) ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคการเมือง
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(๙) โฆษกสาขาพรรคการเมือง
(๑๐) ผูชวยโฆษกสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคการเมืองตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป
และมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๖ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองใหดําเนินการในที่ประชุมจัดตั้งสาขา
พรรคการเมืองหรือที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง แลวแตกรณี ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมกําหนดจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตามขอ ๓๔
(๒) เลือกหัวหนาสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกตําแหนงอื่น ๆ จนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
จะตองมีผูรับรองไมนอยกวาสองคน โดยผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมจัดตั้งสาขา
พรรคการเมืองหรือที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง แลวแตกรณี
ขอ ๓๗ สาขาพรรคการเมืองมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย
พรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและมติของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง รวมตลอดทั้งระเบียบ
ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปนประมุขการใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผล
และมีความรับผิดชอบตอสังคมและความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
(๓) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศและการแกไขปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๔) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้ง
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๕) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดองรูจักยอมรับในความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางและแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธีเพื่อประโยชนสุข
ของประเทศชาติและประชาชน
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(๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้ง นี้
ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๓๘ กรรมการสาขาพรรคการเมืองแตละตําแหนงมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) หัวหนาสาขาพรรคการเมือง
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองและเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการอื่น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้
ตองไมเกินสามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๒) รองหัวหนาสาขาพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธาน
สาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํ ากับ ดูแ ลกิ จการทั้ง ปวงของสาขาพรรคการเมืองตามที่
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธาน
สาขาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรคการเมือง

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรคการเมือง
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรคการเมือง
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการ
สาขาพรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับ รายจาย บัญชีทรัพยสินหนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) ผู ช ว ยเหรั ญ ญิ ก สาขาพรรคการเมื อ ง มี ห น า ที่ แ ละอํ า นาจตามที่ เ หรั ญ ญิ ก
สาขาพรรคการเมืองมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิก
สาขาพรรค
(๘) ผู ช ว ยนายทะเบี ย นสมาชิ ก สาขาพรรคการเมื อ ง มี ห น า ที่ แ ละอํ า นาจตามที่
นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคการเมืองมอบหมาย
(๙) โฆษกสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๑๐) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๙ ความเปนกรรมการสาขาพรรคการเมืองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคการเมืองกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรคการเมืองวางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหหัวหนา
สาขาพรรคการเมืองแตงตั้งกรรมการสาขาพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน
จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
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หากตําแหนงหัวหนาสาขาพรรคการเมืองวางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหรองหัวหนาสาขา
พรรคการเมืองลําดับตนทําหนาที่แทน ถาไมมีรองหัวหนาสาขาพรรคการเมืองใหกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ที่เหลืออยูเลือกกรรมการสาขาพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญ
เพื่อเลือกตั้งหัวหนาสาขาพรรคการเมืองแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
ขอ ๔๐ กรรมการสาขาพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) กรรมการสาขาพรรคการเมืองวางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคการเมืองทั้งหมด
เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมือง มีอํานาจ
ในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่พนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคการเมืองเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุด ใหม คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะดําเนินการเอง
หรือจะมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรคจํานวนหนึ่งดําเนินการแทนก็ได
ขอ ๔๑ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๒ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวหากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๓๓ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๓๓ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่สาขาพรรคการเมืองมีจํานวนไมครบตามมาตรา ๓๓
สวนที่ ๕
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๔๓ เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิไดเปนที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคการเมืองหรือสาขาพรรค
การเมื อ งถ า มีส มาชิ ก พรรคการเมื อ งซึ่ ง มี ภูมิ ลํ า เนาอยู ในเขตเลื อ กตั้ ง ในจั ง หวั ด นั้ น เกิ น หนึ่ ง ร อ ยคน
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พรรคการเมืองตองแตงตั้งสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นซึ่งมาจาก
การเลือกของสมาชิกพรรคการเมืองเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเพื่อดําเนินกิจกรรมของ
พรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งนั้น
ขอ ๔๔ การแตงตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด เมื่อเขตเลือกตั้งในเขตจังหวัดใด
ที่มีสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งเกินหนึ่งรอยคนใหสมาชิกพรรคการเมืองไมนอยกวา
หาสิบคนจัดประชุมเพื่อดําเนินการเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยในการลงคะแนน
ให ส มาชิ ก พรรคการเมื อ งมี สิ ท ธิ ล งคะแนนเลื อ กได ห นึ่ ง คน และเมื่ อ ลงคะแนนเลื อ กเสร็ จ สิ้ น แล ว
ใหนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนแลว รายงานชื่อสมาชิกพรรคการเมืองซึ่ง ไดรับ คะแนน
ลําดับสูงสุดสามลําดับแรกใหหัวหนาพรรคการเมืองโดยเร็วและใหหัวหนาพรรคการเมืองแตงตั้งสมาชิก
พรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ในกรณีที่
คะแนนเทากันใหเปนอํานาจของหัวหนาพรรคการเมืองในการพิจารณาแตงตั้งและใหหัวหนาพรรคการเมือง
แจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงตั้งตัวแทนสาขาพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
ในกรณีที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ลําดับแรกไมอยูห รือไมอาจะปฏิบัติหนาที่ไ ด
ใหหัวหนาพรรคการเมืองแตงตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่ไดรับเลือกในลําดับถัดไปเปนตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๔๕ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง มีอายุไมต่ํากวา
ยี่สิบปและมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่เลือกตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๔๖ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย
พรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและมติของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง รวมตลอดทั้งระเบียบ
ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) ส ง เสริ ม ให ส มาชิ ก และประชาชนมี ค วามรู ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขการใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผล
และมีความรับผิดชอบตอสังคมและความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
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(๓) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศและการแกไขปญหาตาง ๆ
ที่เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมอย า งมี เ หตุ ผ ลโดยคํ า นึง ถึ ง ความสมดุ ล ระหวา งการพัฒ นาด า นวั ต ถุกั บ การพัฒ นา
ดานจิตใจและความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๔) ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๕) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดองรูจักยอมรับในความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางและแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธีเพื่อประโยชนสุขของ
ประเทศชาติและประชาชน
(๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขรวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๔๗ ความเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคการเมืองกําหนด
เมื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดวางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหหัวหนาพรรคการเมือง
แตงตั้งสมาชิกพรรคการเมืองที่ไดคะแนนลําดับถัดมาเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
หมวด ๓
การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๔๘ สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคประจําจังหวัดเปนหนวยบริหารกิจการของ
พรรคในเขตเลือกตั้ง หรือเขตจังหวัด หรือเขตกลุมจังหวัด และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) จัดใหมีการประชุมใหญ หรือประชุมใหญวิสามัญแลวแตกรณี เพื่อใหความเห็นชอบ
ในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคทุกแบบตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วาง
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(๒) ชวยคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคทุกระดับ
(๓) ดําเนิน กิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย
อัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุขสง เสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ ย วกั บ การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข การใช สิ ท ธิ
และเสรีภาพอยางมีเหตุผลและมีความรับผิดชอบตอสังคมและความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหนาพรรคการเมืองมอบหมาย
หมวด ๔
การประชุมใหญของพรรคการเมืองและการประชุมใหญของสาขาพรรคการเมือง
สวนที่ ๑
การประชุมใหญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๙ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ของ
พรรคการเมือง อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๕๐ สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ที่มีอยูของพรรคการเมืองหรือไมนอยกวาสองรอยหาสิบคนแลวแตจํานวนใดจะนอยกวามีสิทธิเขาชื่อกัน
ยื่นคํารองขอใหจัดการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมืองได
ขอ ๕๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
ซึ่งในจํานวนนี้จะตองประกอบดวยผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสองสาขาซึ่งมาจากตางภาคกัน
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
(๔) สมาชิกพรรคการเมือง
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ขอ ๕๒ องคประชุมใหญของพรรคการเมืองตามขอ ๕๑ ตองมีรวมกันทั้งหมดไมนอยกวา
สองรอยหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของที่ป ระชุม ในกรณีที่มีเสี ยงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๓ ใหหัวหนาพรรคการเมืองเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
ใหรองหัวหนาพรรคการเมืองลําดับตนทําหนาที่แทนถารองหัวหนาพรรคการเมืองไมมาประชุม ใหที่ประชุมใหญ
เลือกกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งเปนประธานและใหเลขาธิการพรรคการเมืองเปน
เลขานุการที่ ป ระชุม แตถ าเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือ ไมอาจปฏิบัติ ห นาที่ไ ดให ที่ ป ระชุม ใหญ
เลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๔ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การแกไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมือง
หรือนโยบายของพรรคการเมือง
(๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมืองเลขาธิการพรรคการเมืองเหรัญญิกพรรคการเมือง
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองและกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
(๕) ใหความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได
ดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือหัวหนาสาขาพรรคการเมือง
(๗) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
กฎหมายหรือขอบังคับพรรคการเมือง
การลงมติในที่ประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผยแตการลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔)
ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๕๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงกําหนดการประชุม
ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุวันเวลาสถานที่และระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

สวนที่ ๒
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๕๗ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึง่ ของกรรมการสาขาพรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) สมาชิกสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ องคประชุมใหญของสาขาพรรคการเมืองตามขอ ๕๗ ตองมีรวมกันทั้งหมดไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุมกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๙ ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ถาหัวหนาสาขาพรรคการเมืองไมมาประชุมใหรองหัวหนาสาขาพรรคการเมืองทําหนาที่แทนถารองหัวหนา
สาขาพรรคการเมืองไมม าหรือไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมและใหเลขานุการสาขาพรรคการเมืองทําหนาที่เปน
เลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๖๐ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๑ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองทุกคราวใหประธานสาขาพรรคการเมือง
แจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคการเมืองทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุวันเวลา
และสถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๓
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๒ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวาปละสามครั้ง

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

ขอ ๖๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหหัวหนาพรรคการเมืองเปนประธานและเลขาธิการพรรคการเมืองเปนเลขานุการในที่ประชุม
และใหนําขอ ๖๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หัวหนาพรรคการเมืองและหรือรองหัวหนาพรรคการเมืองไมมาประชุม หรือไมอาจมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดและหัวหนาพรรคการเมืองมิไดมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนใด
ทําหนาที่แทนใหเลือกกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่มาประชุมขึ้นทําหนาที่ประธานเฉพาะสําหรับ
การประชุมครั้งนั้น
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหถือเสียงขางมากของผูเขาประชุม
สวนที่ ๔
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๖๔ ใหมีการประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎรอยางนอย
สัปดาหละหนึ่งครั้ง หรือตามมติของที่ประชุมเปนคราว ๆ ไป และใหหัวหนาพรรคการเมืองเปนประธาน
ที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคการเมืองไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองหัวหนาพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคการเมืองและรองหัวหนาพรรคการเมืองไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
ใหเลขาธิการพรรคการเมืองเปนเลขานุการที่ประชุม ถาเลขาธิการพรรคการเมืองไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองเลขาธิการพรรคการเมืองทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๖๕ การประชุมสมาชิกสภาผู แทนราษฎร ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม
สวนที่ ๕
การประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคการเมือง
ขอ ๖๖ ใหมีการประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคการเมืองตามความจําเปนและความเหมาะสม
การประชุมรวมตามวรรคหนึ่งตองมีผูมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึง่ ของผูมีสิทธิเขารวมประชุมทั้งหมด

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

สวนที่ ๖
การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ขอ ๖๗ การประชุมกรรมการดําเนินงานแตละคณะใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม
หรือตามที่ประธานคณะกรรมการคณะนั้น ๆ เห็นสมควร
ขอ ๖๘ การประชุมกรรมการดําเนินงานแตละคณะจะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มาประชุม
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
สวนที่ ๗
การลงมติทปี่ ระชุม
ขอ ๖๙ การลงมติในที่ประชุมผูมีสิทธิเขาประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนและในการออกเสียง
ลงคะแนนใหถือเสียงขางมากของจํานวนผูที่เขาประชุม จึงจะถือวาเห็นชอบในเรื่องที่ลงคะแนนนั้น
วิธีการลงคะแนนเปดเผย เวนแตประธานจะเลือกวิธีการลงคะแนนเปนอยางอื่นและที่ประชุม
เห็นชอบดวยโดยไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายหรือเวนแตการลงคะแนนลับ ใหใชวิธีเขียนเครื่องหมายกากบาท
หรือเครื่องหมายอื่นในชองหมายเลข หรือชองชื่อบุคคลที่ประสงคจะเลือกโดยกระดาษที่เจาหนาที่พรรค
จัดทําใหเทานั้น
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๕
สมาชิกพรรคการเมือง
ขอ ๗๐ สมาชิกพรรคการเมืองตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเปน ผูมีสัญชาติไ ทยโดยการแปลงสั ญ ชาติ
ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๔) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘) ของรัฐธรรมนูญ
(๔) ไม เ ป น สมาชิ ก ของพรรคการเมื อ งอื่ น หรื อ ผู ยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองอื่นหรือผูแจงการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

ขอ ๗๑ การสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคการเมือง
ดวยตนเองพรอมดวยเอกสารประกอบตามที่พรรคการเมืองกําหนด
สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองเริ่มตั้งแตไดชําระคาบํารุงพรรคการเมือง
ขอ ๗๒ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามขอ ๗๐
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง หรือยุบพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) หากสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มติของพรรคการเมืองตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง
ขอ ๗๓ สมาชิกมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) ประดับเครื่องหมายพรรคการเมือง
(๒) เลื อ กตั ว แทนหรื อ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น ตั ว แทนพรรคการเมื อ งในการสมั ค ร
รับเลือกตั้งทุกระดับ
(๓) เลื อ กกรรมการหรื อ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง
หรือเปนกรรมการคณะตาง ๆ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายพรรคการเมือง หรือตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๔) เขารวมปฏิบัติงานของพรรคการเมืองตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคการเมือง
(๕) อภิปราย และเสนอนโยบาย รวมทั้งความคิดเห็นของตนตอพรรคการเมือง
(๖) ลงคะแนนเสียงใด ๆ โดยเปดเผย หรือลงคะแนนลับดวยตนเอง
ขอ ๗๔ สมาชิกมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามระเบียบวินัย นโยบาย มติ และขอบังคับพรรคการเมือง
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(๒) ตองสนับสนุนผูสมัครเขารับเลือกตั้งของพรรคการเมืองทุกระดับของการเลือกตั้ง
(๓) ตองชวยเหลือ และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคการเมือง
ขอ ๗๕ สมาชิกตองมีความรับผิดชอบตอพรรคการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) ประพฤติตัว และวางตนใหเปนที่ศรัทธาของประชาชน
(๒) แตงกายใหสุภาพเรียบรอย
(๓) เปนผูตรงตอเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่มีการประชุม
(๔) เคารพ และปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่ชอบดวยขอบังคับพรรคการเมือง
(๕) รักษาความสามัคคีในหมูสมาชิกพรรคการเมือง และกับสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรคการเมือง หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองดวยความอุตสาหะและขยันหมั่นเพียร
(๗) ใชถอยคําสุภาพ ไมกาวราว เสียดสี และใสรายปายสี หรือเอาเรื่องสวนตัวของผูอื่น
มาพูดในที่ประชุมโดยไมจําเปน
(๘) การเสนอญัตติ กระทูถาม รางพระราชบัญญัติ การอภิปรายในรัฐสภาของ
สมาชิ ก พรรคการเมื อ งที่ ดํ า รงตํ า แหน ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรให ดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และบทบัญญัติแหงกฎหมายพรรคการเมือง ตองกระทําดวย
ความสุภาพตรงตามขอเท็จจริงอยูในประเด็นไมใชรัฐสภาเปนเครื่องมือหรือใชเอกสิทธิ์ในการโจมตีบุคคล
ขาราชการ หรือหนวยงานของรัฐโดยไมสมควร
(๙) การกระทําใด ๆ ตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
นโยบาย และชื่อเสียงของพรรคเปนสําคัญ
ขอ ๗๖ พรรคการเมืองตองรับผิดชอบตอสมาชิก ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาและแกไขความเดือดรอนของสมาชิกเมื่อไมไดรับความเปนธรรม
(๒) สงเสริมใหสมาชิกมีความรูทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๓) สนับสนุนชวยเพิ่มรายไดใหสูงขึ้นดวยการใหความรูในวิชาชีพสาขาตาง ๆ
(๔) สนับสนุนชวยลดคาครองชีพดวยการจัดหาแหลงหรือรานคาใหสมาชิกซื้อเครื่องอุปโภค
และบริโภคในราคาถูก
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หมวด ๖
มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
สวนที่ ๑
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนอุดมการณ
ขอ ๗๗ ตองยึดมั่นและธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ขอ ๗๘ ตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยเอกราชอธิปไตยบูรณภาพแหงอาณาเขต
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติความมั่นคงของรัฐ และความสงบ
เรียบรอยของประชาชน
ขอ ๗๙ ตองถือผลประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน
ขอ ๘๐ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบเพื่อตนเอง
หรือผูอื่นหรือมีพฤติการณที่รูเห็นหรือยินยอมใหผูอื่นใชตําแหนงหนาที่ของตนแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ขอ ๘๑ ตองไมขอไมเรียกไมรบั หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดในประการที่อาจทําให
กระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๘๒ ตองไมรับของขวัญของกํานัลทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดเวนแตเปนการรับจาก
การใหโดยธรรมจรรยาและการรับที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับใหรับได
สวนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ ๘๓ ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม ทั้งนี้
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ขอ ๘๔ ยึดมั่นหลักนิติธรรมและประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขอ ๘๕ ปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรมเปนอิสระเปนกลางและปราศจากอคติโดยไมหวั่นไหว
ตออิทธิพลกระแสสังคมหรือแรงกดดันอันมิชอบดวยกฎหมายโดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแหงสถานภาพ
ขอ ๘๖ รักษาไว ซึ่ง ความลั บ ในการประชุ ม การพิจารณาวิ นิจฉั ยรวมทั้ง เคารพตอมติข อง
ที่ประชุมฝายขางมากและเหตุผลของทุกฝายอยางเครงครัด
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ขอ ๘๗ ใหขอมูลขาวสารตามขอเท็จจริงแกประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยูในความรับผิดชอบ
ของตนถูกตองครบถวนและไมบิดเบือน
ขอ ๘๘ ไมใหคําปรึกษาแกบุคคลภายนอกหรือแสดงความคิดเห็นหรือขอมูลตอสื่อสาธารณะ
หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณาอันอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเสียความเปนธรรม
แกการปฏิบัติหนาที่เวนแตเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายขององคกร
ขอ ๘๙ ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนง
ขอ ๙๐ ไมปลอยปละละเลยหรือยินยอมใหบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยูในกํากับดูแล
หรือความรับผิดชอบของตนเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากคูกรณีหรือจากบุคคลอื่นใด
ในประการที่อาจทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๙๑ ไมคบหาสมาคมกับคูกรณีผูประพฤติผิดกฎหมายผูมีอิทธิพลหรือผูมีความประพฤติ
หรือผูมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๙๒ ไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจนเปนเหตุทําให
ผูถูกกระทําไดรับความเดือดรอนเสียหายหรือกระทบตอการปฏิบัติหนาที่โดยผูถูกกระทําอยูในภาวะ
จําตองยอมรับในการกระทํานัน้ ไมนําความสัมพันธทางเพศที่ตนมีตอบุคคลใดมาเปนเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงํา
ใหใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด
สวนที่ ๓
จริยธรรมทัว่ ไป
ขอ ๙๓ ปฏิบั ติห นา ที่อ ยา งเต็ม กํา ลัง ความสามารถและยึ ด มั่ น ในความถู กต องชอบธรรม
โปรงใสและตรวจสอบได และปฏิบัติตามกฎหมายโดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม
ขอ ๙๔ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของพรรคการเมืองอยางประหยัดคุมคาโดยระมัดระวังมิใหเสียหาย
หรือสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน
ขอ ๙๕ รักษาความลับของพรรคการเมืองและระเบียบแบบแผนของพรรคการเมือง
ขอ ๙๖ ดําเนินการอื่น ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบและระบบคุณธรรมรวมทั้งสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
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สวนที่ ๔
การฝาฝนและไมปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ขอ ๙๗ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในสวนที่ ๑ ใหถือวามีลักษณะรายแรง
การฝาฝน หรือไมปฏิบัติต ามมาตรฐานทางจริยธรรมในสวนที่ ๒ และสวนที่ ๓ จะถือวา
มีลักษณะรายแรงหรือไมใหพิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝาฝนหรือไมปฏิบัติเจตนาและความรายแรง
ของความเสียหายที่เกิดจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัตินั้น
ขอ ๙๘ การดําเนินการแกบุคคลใดวากระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี้
ใหเปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการนั้น
หมวด ๗
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชือ่ และการคัดเลือกบุคคล
ซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอใหไดรบั พิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
สวนที่ ๑
คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตัง้
ขอ ๙๙ เมื่อมีกรณีตองสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองตองจัดใหมีคณะกรรมการ
สรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๑๐๐ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งมีจํานวนสิบเอ็ดคน
ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนสี่คน
(๒) หัวหนาสาขาพรรคการเมืองซึ่งมาจากภาคละหนึ่งสาขา
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจํานวนสามคน
ขอ ๑๐๑ ในการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้นภายหลังจาก
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใชบังคับหากพรรคการเมือง
ยังมีสาขาพรรคการเมืองไมครบภาคละหนึ่งสาขา ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งตามขอ ๑๐๐
ประกอบดวย กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนสี่คน หัวหนาสาขาพรรคการเมือง และตัวแทน
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พรรคการเมืองประจําจังหวัด ซึ่งเลือกกันเองจํานวนเจ็ดคน ในกรณีที่มีหัวหนาสาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดรวมกันไมถึงเจ็ดคน ใหเลือกตัวแทนสมาชิกพรรคการเมือง
ใหไดจํานวนที่ยังขาดอยูจนครบจํานวนเจ็ดคน
ขอ ๑๐๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งใหดําเนินการในที่ประชุมใหญ
พรรคการเมืองโดยการลงคะแนนลับ
สวนที่ ๒
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมือง
เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๑๐๓ พรรคการเมื อ งซึ่ ง ประสงค จ ะส ง ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตัง้ ใดตองมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
การสง ผูส มัครรับ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบง เขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง ใด
ใหพรรคการเมืองสงผูสมัครรับเลือกตั้งจากผูซึ่งไดรับเลือกจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๑๐๔ การสรรหาผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ใหดําเนินการตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวันเวลาและสถานที่ในการสมัครเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งและประกาศใหสมาชิกพรรคการเมืองทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพนกําหนดเวลารับสมัครตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัครในแตละเขตเลือกตั้งแลวสงรายชื่อผูสมัครใหสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
(๓) เมื่อสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดรับรายชื่อผูสมัคร
จากคณะกรรมการสรรหาแลวใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
จัดการประชุมสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อลงคะแนนเลือกผูสมัครตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาสงมา
(๔) การประชุมสาขาพรรคการเมืองตองมีสมาชิกพรรคการเมืองมาประชุมไมนอยกวา
หนึ่งรอยคนหรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

โดยในการลงคะแนน ใหสมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกไดหนึ่งคนและเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว
ใหนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในเขตเลือกตั้งนั้นแลวรายงานรายชื่อผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนลําดับสูงสุดสองลําดับแรกใหคณะกรรมการ
สรรหาโดยเร็วในกรณีที่มีผูมีคะแนนเทากันมากกวาจํานวนดังกลาวใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหา
ในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ใหคณะกรรมการสรรหาสงรายชื่อผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนของแตละเขตเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบโดยพิจารณาจากผูมีคะแนนสูงสุดของ
แตละเขตเลือกตั้งหากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไมเห็นชอบใหแสดงเหตุผลและใหพิจารณา
ผูสมัครซึ่งไดคะแนนในลําดับถัดไปเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ไมเห็น ชอบกับ รายชื่อที่สาขาพรรคการเมืองหรือตัว แทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด สง มาทั้ง หมด
ใหคณะกรรมการบริหาร พรรคการเมืองและคณะกรรมการสรรหาประชุมรวมกันหากที่ประชุมรวมกัน
มีมติเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครผูใดใหเสนอรายชื่อผูนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง แตถาที่ประชุมรวมกัน
มีมติไมเห็น ชอบกับ รายชื่อผูสมัครที่สาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
สงมาทั้งหมดใหคณะกรรมการสรรหาแจงเหตุผลใหหัวหนาสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้นทราบและใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกวาจะได
ผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
สวนที่ ๓
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมือง
เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
ขอ ๑๐๕ การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหพรรคการเมือง
จัดทําบัญชีรายชื่อเพื่อสงใหสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดโดยใหคํานึงถึง
ผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงดวย
ขอ ๑๐๖ การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวันเวลาและสถานที่ในการเสนอรายชื่อบุคคล
เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง และมีหนังสือแจงไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหัวหนาสาขาพรรคการเมือง
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดและประกาศใหสมาชิกทราบเปนการทั่วไป

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) เมื่อพนกําหนดเวลาเสนอรายชื่อจากกรรมการบริหารพรรคการเมืองหัวหนา
สาขาพรรคการเมืองและตัว แทนพรรคการเมื องประจํา จัง หวั ด ตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหา
ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําบัญชีรายชื่อไมเกินหนึ่งรอยหาสิบรายชื่อโดยคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้ง
จากภูมิ ภาคต าง ๆ และความเทา เที ยมกัน ระหวา งชายและหญิง แล ว ส งบั ญ ชี ร ายชื่ อดั งกลา วไปยั ง
สาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๓) ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจัดการประชุม
เพื่อใหสมาชิกลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อตาม (๒) โดยใหสมาชิกลงคะแนนเลือกไดคนละไมเกิน
สิ บ ห า รายชื่ อ โดยการประชุ ม สาขาพรรคการเมื อ งต อ งมี ส มาชิ ก มาประชุ ม ไม น อ ยกว า หนึ่ ง ร อ ยคน
หรื อ การประชุม ตั ว แทนพรรคการเมือ งประจํา จั ง หวั ด ต อ งมี ส มาชิ กมาประชุม ไมน อ ยกว าห า สิบ คน
เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลวใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนั้นแลว
รายงานไปยังคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว
(๔) ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งโดยเรียงลําดับ
ตามผลรวมของคะแนนที่ไดรับจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๓)
ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองประสงคจะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหหัว หนาพรรคการเมืองอยูในบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งลําดับ ที่ห นึ่งและใหเรียงลําดับรายชื่อ
ตามผลคะแนนดังกลาวในลําดับถัดไปจนครบจํานวนในกรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อเทากัน
ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ให ค ณะกรรมการสรรหาส ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ตาม (๔)
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบหากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ไมเห็นชอบใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกวาจะไดบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง
เพื่อประโยชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกในกรณีทสี่ มาชิกผูใดมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้ง
ที่ยังมิไดมีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดใหถือวาสมาชิกผูนั้น
เปนสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ที่มีเขตเลือกตั้งใกลเคียงตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองกําหนด

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

สวนที่ ๔
ขอยกเวนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๑๐๗ ในการเลือกตั้งทั่วไปการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อใหดําเนินการสรรหาตามวิธีการที่กําหนดในขอ ๑๐๔ และขอ ๑๐๖ เวนแตกรณี
ที่เ ปน การส ง ผู ส มัค รรับ เลือ กตั้ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรแบบแบง เขตเลือ กตั้ง สํ าหรั บ การเลื อกตั้ ง
แทนการเลือกตั้งที่เปน โมฆะหรือการเลือกตั้ง ใหม ในกรณีที่ ไ มมีผูใดไดรับเลือกตั้งหรือกรณีผูสมัค ร
ตายกอนปด การรับ สมัครรับ เลือกตั้ง ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับ เลือกตั้ง และคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองเปนผูพิจารณารวมกัน
สวนที่ ๕
การคัดเลือกบุคคลซึง่ พรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับ
พิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ขอ ๑๐๘ การคัดเลือกบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับพิจารณาแตงตั้ง
เปนนายกรัฐมนตรีใหนําหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมาใชบังคับโดยอนุโลม
พรรคการเมืองจะไมเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับพิจารณา
แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีก็ได
ขอ ๑๐๙ การเสนอชื่อบุคคลตามขอ ๑๐๘ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ตองมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อโดยมีรายละเอียดตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(๒) ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนผูมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมีลักษณะตองหามที่จะเปนรัฐมนตรี
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดและไมเคยทําหนังสือยินยอมตาม (๑) ใหพรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น
การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิไดเปนไปตามวรรคหนึ่งใหถือวาไมมีการเสนอชื่อบุคคลนั้น
สวนที่ ๖
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๑๑๐ การคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมืองใหนําหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสมาชิก
พรรคการเมืองเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมาใชบังคับ โดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

หมวด ๘
การบริหารการเงินและทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมือง
สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๑๑๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่บริหารการเงินทรัพยสินและประโยชนอื่นใด
ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ให หั ว หน า สาขาพรรคการเมื อ งและตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั ง หวั ด จั ด ให มี บั ญ ชี
รับและจายเงินของสาขาพรรคการเมืองหรือที่ตวั แทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดรับหรือจายโดยบันทึกบัญชี
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายการนั้นเกิดขึ้นและสรุปรายงานใหพรรคการเมืองทราบเปนประจํา
ทุกสิ้นเดือนและปดประกาศไว ณ สํานักงานสาขาพรรคหรือที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจัดใหมีการทําบัญชีรายชื่อ
พรอมที่อยูของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดซึง่ เปนที่ตงั้ ของสาขาพรรคการเมืองหรือในเขตจังหวัด
ที่ตนเปนตัวแทนและปดประกาศไว ณ สํานักงานสาขาพรรคการเมือง หรือที่ทําการตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
ขอ ๑๑๒ การลงรายการบัญชีของพรรคการเมืองตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตอง
ครบถวนโดยตองจัดทําภายในระยะเวลา ดังนี้
(๑) การลงบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
และบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
(๒) บัญชีแยกประเภทและบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตองลงรายการ
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๙
รายไดของพรรคการเมืองและอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
ขอ ๑๑๓ พรรคการเมืองอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมของพรรคการเมือง
(๒) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๓) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรคการเมือง

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

หนา้ ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

เงินทรัพยสินและประโยชนอื่นใดที่ไดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง
เงินทรัพยสินและประโยชนอื่นใดที่ไดจากการรับบริจาค
เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรคการเมือง
สวนที่ ๑
การหารายไดจากการจําหนายสินคา
ขอ ๑๑๔ การจําหนายสินคาหรือบริการตองไมมุงแสวงหาผลกําไรมาแบงปนกันในทางธุรกิจ
โดยราคาหรือคาตอบแทนจากการจําหนายสินคาหรือการใหบริการจะตองคํานึงถึงราคาตามปกติในทองที่นั้น
ขอ ๑๑๕ สถานที่จําหนายสิน คาหรือบริการไดแกที่ตั้ง สํานักงานใหญพรรคการเมืองที่ตั้ง
สํานักงานสาขาพรรคการเมืองบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมระดมทุนบริเวณสถานที่จัดประชุมใหญประจําป
ของพรรคการเมืองสาขาพรรคการเมืองหรือสถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๑๑๖ เมื่อพรรคการเมืองดําเนินการจําหนายสินคาหรือบริการใหหัวหนาพรรคการเมือง
จัดทําทะเบียนสินคาหรือบริการซึ่งประกอบดวยรายการจํานวนเงินหรือมูลคาของสินคา หรืออัตราคาบริการ
แตละประเภทใหครบถวนและถูกตอง
ขอ ๑๑๗ การจําหนายสินคาหรือบริการใหบนั ทึกบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และใหแสดง
ในงบการเงินประจําปของพรรคการเมืองใหครบถวนและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๑๘ การจําหนายสินคาหรือบริการตองไมกระทําในชวงเกาสิบวันกอนวันครบอายุของ
สภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุ
ของสภาผูแทนราษฎรและตองไมกระทําในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจาก
การครบอายุของสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๒
การจัดกิจกรรมระดมทุน
ขอ ๑๑๙ การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตองกระทําโดยเปดเผยและแสดงวัตถุประสงค
วาเปนการระดมทุนของพรรคการเมืองอยางชัดเจน

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

ขอ ๑๒๐ สถานที่จัดกิจกรรมระดมทุนไดแกที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคการเมืองที่ตั้งสํานักงาน
สาขาพรรคการเมืองบริเวณสถานที่จัดประชุมใหญประจําปของพรรคการเมืองสาขาพรรคการเมือง
สถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดหรือสถานที่ที่พรรคการเมืองเห็นสมควร
ขอ ๑๒๑ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่จัดกิจกรรมระดมทุนสิ้นสุดลงใหหัวหนาพรรคการเมือง
จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระดมทุน และจํานวนเงินที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน
และใหหัวหนาพรรคการเมืองประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปพรอมทั้งแจงใหนายทะเบียนทราบดวย
ขอ ๑๒๒ การจัดกิจกรรมระดมทุนใหบันทึกบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและนําไปแสดง
ในงบการเงินประจําปของพรรคการเมืองใหครบถวนและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๒๓ การจั ด กิ จ กรรมระดมทุ น ต อ งไม ก ระทํ า ในช ว งเก า สิ บ วั น ก อ นวั น ครบอายุ ข อง
สภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุของ
สภาผูแทนราษฎรและตองไมกระทําในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจาก
การครบอายุของสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๓
การรับบริจาคของพรรคการเมือง
ขอ ๑๒๔ ใหหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปดบัญชีกับธนาคารพาณิชย
โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้นและใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงหมายเลขบัญชีของ
บัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชีใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่เปดบัญชีดังกลาว
ขอ ๑๒๕ กรณีรับบริจาคเปนเงินสดใหหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง
นําเงินฝากไวในบัญชีธนาคารพาณิชยตามขอ ๑๒๔ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาคหากการรับบริจาค
เปนตั๋วแลกเงินหรือเช็คจะตองไมถูกปฏิเสธการจายเงินจึงถือไดวาเปนการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๑๒๖ เมื่อมีการบริจาคใหผูรับบริจาคจัดทําบันทึกการรับบริจาคใหแลวเสร็จภายในสามวัน
นับแตวันที่ไดรับบริจาคและใหจัดสงบันทึกการรับบริจาคพรอมเงินทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดใหแก
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค
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ถ า หากทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดมิ อ าจนํ า ส ง แก พ รรคการเมื อ งได ใ ห ผู รั บ บริ จ าคแจ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับบริจาคนั้นใหพรรคการเมืองทราบ
ขอ ๑๒๗ เมื่อพรรคการเมืองไดรับหลักฐานตามขอ ๑๒๖ ใหออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน
การรั บ บริ จ าคทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดภายในวั น ที่ ที่ ไ ด รั บ บริ จ าคแล ว จั ด ส ง ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
หรือหลักฐานการรับบริจาคใหแกผูบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกหลักฐานนั้น
ขอ ๑๒๘ ใหพรรคการเมืองบันทึกการรับบริจาคไวในบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของ
พรรคการเมืองใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดรายการโดยอยางนอยตองมีรายการ ดังนี้
(๑) ชื่อที่อยูของพรรคการเมือง
(๒) ชื่อตัวชื่อสกุลและที่อยูของผูบริจาค
(๓) ชื่อตัวชื่อสกุลและตําแหนงผูรับบริจาค
(๔) วันเดือนปที่รับบริจาค
(๕) รายละเอียดการรับบริจาค
(๖) จํานวนเงินหรือมูลคาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
(๗) เอกสารอางอิง
(๘) ลายมือชื่อหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง
ขอ ๑๒๙ ใหหัวหนาพรรคการเมืองประกาศบัญชีรายชื่อผูบริจาคจํานวนเงินรายการทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคที่มีมูลคาไมนอยกวาหาพันบาทพรอมทั้งวัตถุประสงคของการบริจาค
เพื่อใหประชาชนทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือนแลวแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประกาศ
การตีราคาทรัพยสินหรือการประเมินมูลคาประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคใหคํานวณราคาทรัพยสิน
อัตราคาเชาคาตอบแทนหรือคาของสิทธิที่รับตามปกติทางการคาในทองที่นั้น
ขอ ๑๓๐ บุคคลใดจะบริจาคเงินทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดใหแกพรรคการเมืองมีมูลคา
เกินสิบลานบาทตอพรรคการเมืองตอปมิไดและในกรณีที่บคุ คลนัน้ เปนนิติบคุ คล การบริจาคเงินทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดใหแกพรรคการเมืองไมวาพรรคการเมืองเดียวหรือหลายพรรคการเมืองเกินปละ
หาลานบาท ตองแจงใหที่ประชุมใหญผูถือหุนทราบในการประชุมใหญคราวตอไปหลังจากบริจาคแลว
พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงินทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินวรรคหนึ่งมิได

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

สวนที่ ๔
อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
ขอ ๑๓๑ สมาชิกพรรคการเมืองตองชําระคาธรรมเนียม และคาบํารุงพรรคการเมืองปละ
หนึ่งรอยบาทแบบตลอดชีพสองพันบาท
หมวด ๑๐
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรค
ขอ ๑๓๒ กรรมการบริ ห ารพรรคจํา นวนไม นอ ยกวากึ่ ง หนึ่ง อาจเสนอให แ กไ ขเพิ่ม เติ ม
ขอบังคับพรรคไดโดยทําเปนหนังสือพรอมกับคําชี้แจงขอดีขอเสียในการแกไขเพิ่มเติมนั้นยื่นตอหัวหนา
พรรคการเมือง
เมื่อหัวหนาพรรคการเมืองไดรับคํารองขอตามวรรคหนึ่งใหนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองแลวเสนอที่ประชุมใหญ
ขอ ๑๓๓ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคการเมือง ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกพรรคที่เขาประชุม
หมวด ๑๑
การประกาศเกียรติคุณและการลงโทษ
สวนที่ ๑
การประกาศเกียรติคุณ
ขอ ๑๓๔ การประกาศเกียรติคุณอาจกระทําไดตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศชมเชย ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาพรรคการเมือง
(๒) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ และใหประกาศนียบัตร
(๓) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ ใหประกาศนียบัตร และใหรางวัล
(๔) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ มอบโลเกียรติยศ
(๕) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ มอบโลเกียรติยศ และจารึกชื่อไวบนแผนปาย
ณ สํานักงานใหญ
(๖) กระทําการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

ขอ ๑๓๕ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย อ ง สรรเสริ ญ ให ร างวั ล ให ป ระกาศนี ย บั ต ร
หรือมอบโลเกียรติยศหรือกระทําการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองกําหนดแกสมาชิก
ผูซึ่งกระทําความดีแกพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ตามรายงานของ
คณะกรรมการจริยธรรม
สวนที่ ๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๑๓๖ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไดพิจารณาผลของการถูกกลาวหาของ
สมาชิกตามรายงานของคณะกรรมการจริยธรรม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่อง
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) วากลาวตักเตือน
(๔) ตําหนิในที่ประชุม
(๕) ทําทัณฑบน
(๖) ใหพนจากการเปนสมาชิก
การดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรม ตองเปดโอกาสใหผูถูกดําเนินการไดรูขอกลาวหา
และแกขอกลาวหาไดตามสมควร
ขอ ๑๓๗ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองอาจพิจารณามีมติใหสมาชิกพรรคการเมือง
พนจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองในกรณีความผิด ดังตอไปนี้
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมติพรรคการเมือง
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามมติของที่ประชุมใหญ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือของที่ประชุมสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๓) การกระทําที่อาจกอความเสียหายอยางรายแรงตอชื่อเสียง และเกียรติคุณของ
พรรคการเมือง
(๔) การมีมติใหสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ น จากการเป น สมาชิ ก ให ป ฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ และบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายพรรคการเมื อ ง
และใหนําขอ ๗๔ (๔) และขอ ๗๔ วรรคสาม มาใชบังคับ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

หมวด ๑๒
การเลิกพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๑๓๘ การเลิกพรรคการเมืองตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของผูเขาประชุม
การเลิ กสาขาพรรคการเมืองและตัว แทนพรรคการเมืองประจํา จัง หวัด ให เปน ไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๓๙ กรณีที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง หรือยุบพรรคการเมือง
เมื่อไดมีการชําระบัญชีหักหนี้สินและคาใชจายแลวยังมีทรัพยสินเหลือยูใหโอนใหแกมูลนิธิธัมมพุทธะ
ใหหัวหนาพรรคการเมืองรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
เพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับพรรคนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคทางเลือกใหม
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคทางเลือกใหม จํานวน ๒๗ คน ประกอบดวย
๑. นายราเชน ตระกูลเวียง
หัวหนาพรรค
๒. นายอุเทน บัวสมบูรณ
รองหัวหนาพรรค ลําดับที่ ๑
๓. นายราเชน ศิริวงคนาค
รองหัวหนาพรรค ลําดับที่ ๒
๔. นายกรพจน มะโนจักร
รองหัวหนาพรรค ลําดับที่ ๓
๕. นายอนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ
รองหัวหนาพรรค ลําดับที่ ๔
๖. นายณรงค พงษสิทธิ์
รองหัวหนาพรรค ลําดับที่ ๕
๗. นายไพโรจน กระทุมทองเลิศ
เลขาธิการพรรค
๘. นายจรุงพันธ กอเกียรติตระกูล
รองเลขาธิการพรรค
๙. นางพงษรัตน อรุณมหารัตน
เหรัญญิกพรรค
๑๐. นางสาวนะรินวัลย คลายเดชนิลินัน
ผูชวยเหรัญญิกพรรค
๑๑. นางสาวปรางทิพย บัวแพง
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๑๒. นางสาววาลินี กาญจนจันทร
ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรค

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓. นายอุดมเกียรติ ศิลาเอกวิจิตร
๑๔. นายอภิวิชญญ ทิพยรัตน
๑๕. นายสาธิต สาตรพันธุ
๑๖. สิบตํารวจโท สมชาย ศรีเย็น
๑๗. นายถิรเดช ธัญทองเพ็ชร
๑๘. นายวรชัย ทรงศรีวิทยา
๑๙. นายสมมาตร บัวทอง
๒๐. นายสุนทร บัวกลิ่น
๒๑. นายมงคล เทพเกษตรกุล
๒๒. จาสิบเอก จักรินทร โกศัยดิลก
๒๓. นายวิเชียร พุทธรักษา
๒๔. นายเสนอ ผันแปรจิตร
๒๕. นายสมเจตน สุขขุน
๒๖. นางจิราภรณ สระสงคราม
๒๗. นายสมชาย เย็นพันธุ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๖ กันยายน ๒๕๖๑

โฆษกพรรค
ผูชวยโฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พันตํารวจเอก จรุงวิทย ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

