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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไว
ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑/๒๕๔๘ ตั้งแตวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคประชาธิปไตยกาวหนา ดังนี้
นโยบายของพรรคประชาธิปไตยกาวหนา พ.ศ. ๒๕๔๘
คําปรารภ
ประเทศชาติของเราไดพยายามที่จะสถาปนาระบอบประชาธิปไตย เปนเวลาเกินกวาครึ่งศตวรรษแลว
ก็ยังไมเปนผลสําเร็จ และเนื่องจากไมประสบผลสําเร็จนี้เองไดทําใหประเทศชาติตองประสบความทรุดโทรม
เรื่อยมาจนกลายเปนปญหาเรื้อรังและยังเปนภัยรายแรงตอความมั่นคงของชาติ ซึ่งสามารถประมวลใหเดนชัด
เปน ๓ ปญหา คือ
ปญหาที่หนึ่ง ประเทศชาติไดทรุดโทรมลงสูฐานะที่ตองตกเปนลูกหนี้แกตางชาติเรื่อยมา
นับวาเปนภาระและความวิตกกังวลแกปวงชนในชาติเปนอยางยิ่ง
ปญหาที่สอง ประชาชนชาวไทยตองประสบความทุกขยากเดือดรอน ทั้งในดานการดํารงชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ปญหาที่สาม ระบอบการปกครองของเมืองไทย ยังเปนระบอบประชาธิปไตยที่ไมสมบูรณ
และยังไมมีพรรคการเมืองที่เปนของประชาชนอยางแทจริง จึงทําใหการเมืองการปกครองของประเทศ
มีการรวนเรไมแนนอน หรือเรียกไดวาไมมีเสถียรภาพทางการเมืองจนทําใหรัฐบาลตองเผชิญกับปญหา
เสถียรภาพของรัฐบาลเอง และกอใหเกิดความไมมั่นใจ อันไมเปนผลดีแกประเทศชาติและประชาชน
เมื่อไดวิเคราะหปญหาทั้งสามนี้แลว เห็นวาแตละปญหาลวนแลวแตเปนปญหาที่บีบบังคับ
ใหชาติบานเมืองกาวไปสูวิกฤตการณเขาไปทุกขณะ หากไมรวมมือรวมใจกันแสวงหาแนวทางที่แกไข
ปญหาใหถูกตองอยางจริงจัง และเขาปฏิบัติการดวยความบริสุทธิ์ใจแลวประเทศชาติก็จะตองประสบ
วิกฤตการณรายแรง ทําใหไมอาจรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยไวตอไปได
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พรรคประชาธิปไตยกาวหนามีความเห็นวา การที่จะแกไขปญหาของชาติใหลุลวงไปดวยดีนั้น
มีแตจะตองดําเนินการตามวิถีทางประชาธิปไตยดวยระบบพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ และมีนโยบาย
ที่สอดคลอง ตรงกับความตองการของชาติและประชาชน ดังนั้น พรรคประชาธิปไตยกาวหนาจึงขอเสนอ
อุดมคติของพรรคและนโยบายแกไขปญหาของชาติดังกลาวมาใหพี่นองปวงชนชาวไทยทุกทานไดพิจารณา
ดังตอไปนี้
นโยบาย
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา ไดพิจารณาแลวเห็นวาปญหาของชาติที่ปรากฏเปนภัยรายแรง
ตอความมั่นคงของชาติอยูในขณะนี้นั้น เปนปญหาที่สลับซับซอนและหมักหมมกันมานาน ฉะนั้น
การแก ไ ขป ญ หาก็ ค วรจะเริ่ ม ด ว ยการบรรเทาความรุ น แรง และเยี ย วยาอาการในขั้ น ต น ก อ น ซึ่ ง
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา ไดวิเคราะหแลวเห็นวาควรจะรีบดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนาใหลุลวงไปกอน
อันจะเปนบันไดขั้นตนในการกาวไปสูการแกปญหาอื่น ๆ และพัฒนาชาติตามนโยบายหลักตอไป นอกจากนัน้
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววาการที่ชาติไทยจะดํารงไวซึ่งความสถาพรของสถาบันความเปนชาติไทย
สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยนั้น ก็ดวยการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยใหมีเสถียรภาพ
แตเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตยจะมีไดนั้น ก็อยูที่การมีระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ ซึ่งจะทําให
เกิดระบบประชาธิปไตยโดยครบถวนทั้งดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม - วัฒนธรรม และ
ดานการปองกันประเทศอันสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของชาติไทย ซึ่งถือวาเปนนโยบายหลัก
หรือนโยบายระยะยาวของชาตินั่นเอง พรรคประชาธิปไตยกาวหนาไดยึดแนวทางของประชาธิปไตย
โดยสากลที่ประกอบดวย ทฤษฎีรัฐศาสตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร และทฤษฎีปรัชญา โดยนําหลักการปกครอง
ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ อาทิเชน หลักอธิปไตยเปนของ
ปวงชนทุกชนชั้น หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักกฎหมาย หลักการปกครองโดยการเลือกตั้ง
ที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ฯลฯ รวมทั้งศึกษา วิเคราะหปญหาของชาติอยางถองแทแลวประยุกตทฤษฎีตาง ๆ
รวมทั้งความรู ประสบการณ และบทเรียน ตลอดจนสภาพความเปนจริงของสังคมไทยและสังคมโลก
เพื่อแกปญหาตาง ๆ ของชาติใหสําเร็จลุลวงไปใหจงได
ดังนั้นพรรคประชาธิปไตยกาวหนาจึงไดกําหนดวิธีการดําเนินการในการแกปญหา ทั้งนโยบาย
เฉพาะหนาและนโยบายหลัก เพื่อใหประเทศชาติพนวิกฤตการณและใหสามารถพัฒนาไปสูความมั่นคง
และความรุงเรืองสถาพรสืบไปไว ดังตอไปนี้
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วิธีดําเนินการของพรรค
ตอนที่ ๑ วิธีดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนาของชาติ
(๑) ทําใหหลัก “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน” ปรากฏเปนจริงโดยจัดทําใหนโยบายของรัฐบาล
เปนประชาธิปไตยและใหรัฐสภาทําหนาที่เปนผูแทนปวงชนอยางแทจริง
(๒) ทํา ให หลั ก “บุ ค คลมี เ สรีภาพบริ บูร ณ” ปรากฏเป นจริง ตามหลัก ลัท ธิป ระชาธิปไตย
โดยพิจารณาเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายตาง ๆ ที่บั่นทอนเสรีภาพของบุคคลในระบอบประชาธิปไตย
รวมทั้งสงเสริมใหสถาบันสื่อมวลชนไดถึงซึ่งฐานันดรที่ ๔ แหงสังคมของชาติ
(๓) แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง เพื่อเปนเครื่องชวยในการ
กาวไปสูอุดมการณสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และใหมีการออกเสียง
ลงประชามติกอนประกาศใช
(๔) แกปญหาความสงบเรียบรอยของบานเมือง ยาเสพติด และปญหาความปลอดภัยของประชาชน
ใหเปนผลสําเร็จดวยความรวมมือกับองคการมวลชนทั้งปวง
(๕) ลดและตรึงราคาสินคาอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชรัฐวิสาหกิจและกลไกของรัฐ รวมทั้ง
องคการมวลชนที่เกี่ยวของเปนเครื่องมือชวยใหเกิดประสิทธิผล
(๖) สงเสริมการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม รวมทั้งพัฒนาการสหกรณ
ทุกประเภทใหบังเกิดประสิทธิผลตอประชาชนโดยแทจริง
(๗) ประกันรายไดขั้นต่ําของผูมีรายไดนอยและปรับปรุงคาจางขั้นต่ําของลูกจางอยางเหมาะสม
และใหมีประสิทธิภาพตอการรักษาดุลระหวางทุนกับแรงงาน
(๘) จัดตั้งและดําเนินการสวัสดิการในปจจัยสี่ของการดํารงชีวิตตอประชาชนผูยากจนรวมทั้ง
จะดํ า เนิ น การพั ฒ นาการศึ ก ษา เพื่ อ เสริ ม สร า งพื้ น ฐานของชาติ ใ ห ส อดคล อ งกั บ การสถาปนา
ระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐจะรวมมือกับองคการมวลชน และองคการเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง
(๙) ปรับปรุงระบบบริหารราชการแผนดินทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคตลอดจนสวนทองถิ่น
ใหมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนแหงปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ
(๑๐) ปรับปรุงการบริหารของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคและดําเนินการใหวิสาหกิจเอกชน
ที่มีลักษณะสาธารณูปโภคใหบริการประชาชนตามความมุงหมายที่แทจริงของสาธารณูปโภค
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(๑๑) สนั บ สนุ น การลงทุ น ภายในประเทศโดยคนไทยเป น หลั ก และเสริ ม ด ว ยการลงทุ น
จากตางประเทศ โดยปรับปรุงกรรมวิธีดานเศรษฐกิจและการคลังเพื่อสงเสริมการลงทุนใหมีความสะดวก
ความปลอดภัย และเกิดความมั่นใจตอผูที่จะลงทุน
(๑๒) ดําเนินการนโยบายตางประเทศใหเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของชาติไทย เพื่อทําให
ประเทศไทย ซึ่งมีฐานะทางยุทธศาสตรอันสําคัญที่สุดในสถานการณโลกปจจุบัน ใหสามารถดํารงตน
บนเวทีสากลอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหไทยสามารถรักษาประโยชนของชาติไวอยางเหมาะสม
ตอนที่ ๒ วิธีดําเนินการตามนโยบายหลักของพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
๑. นโยบายดานการเมืองภายในประเทศ
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะสรางสรรคระบอบประชาธิปไตย
ใหส มบูรณ เพื่อ ใหอํ านาจอธิปไตยเปนของประชาชนอยา งแทจ ริง สรา งเสถี ยรภาพทางการเมือ ง
ของประเทศไทยใหมั่นคง ซึ่งเปนกุญแจดอกแรกที่จะกาวไปสูการแกปญหาและการพัฒนาดานอื่น ๆ ไดโดยงาย
พรรคประชาธิปไตยกาวหนาจึงกําหนดวิธีการดําเนินการในดานการเมืองไว ดังตอไปนี้
๑.๑ เทิดทูนและรั กษาสถาบันพระมหากษัตริ ยอันเปนสถาบันแห งความมั่นคง และ
เปนศูนยรวมแหงความสามัคคีในชาติใหสถิตยสถาพรชั่วกาลนาน
๑.๒ พรรคจะสรางเสถียรภาพทางการเมือง โดยสรางระบอบประชาธิปไตยใหสมบูรณ
ทั้งรูปแบบและเนื้อหา ซึ่งถือวาการมีเสถียรภาพทางการเมืองเปนรากฐานที่สําคัญของการที่จะพัฒนา
สังคมไทยใหเจริญรุงเรืองเปนสังคมที่สมบูรณในระบอบประชาธิปไตยตอไป
๑.๓ พรรคจะมุงสรางระบบพรรคใหเปนของประชาชนอยางแทจริงที่เหมาะสมกับสถานการณ
ของประเทศไทยใหเปนผลสําเร็จ และถือวาพรรคการเมืองตาง ๆ เปนผูรวมงานทางการเมือง ยกเวน
พรรคการเมืองที่มีเจตนารายและใชความรุนแรงเปนวิธีดําเนินการ
๑.๔ พรรคจะสงเสริมสถาบันสื่อสารมวลชน ใหมีฐานะสมกับฐานันดรศักดิ์ในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันหนังสือพิมพในฐานันดรที่ ๔ ยอมเปนกลไกที่สําคัญอยางหนึ่ง
ของระบอบประชาธิปไตย ในปจจุบันไดมีสถาบันสื่อสารมวลชน เชน วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน
เพิ่มขึ้นมาและกาวสูบทบาทเปนเครื่องมือในการแสดงประชามติ ดังนั้นบุคคลที่ทํางานในสถาบันเหลานั้น
จึงควรมีความรับผิดชอบตอสังคมของชาติมากกวาบุคคลธรรมดา พรรคจึงปรารถนาที่จะสงเสริมใหกับ
บุ คคลเหล านั้ นได ดํ ารงตนอย างสมควรกั บฐานั นดรที่ ๔ และในฐานะกลไกที่ สํ าคั ญอย างหนึ่ งของ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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๑.๕ พรรคจะสรางความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการกับนักการเมืองอาชีพ ระหวาง
ขาราชการทหาร ตํารวจ กับขาราชการพลเรือน ระหวางนายจางกับลูกจาง ระหวางชนชาติไทยกับ
ชนชาวไทยโดยสัญชาติ ทุกหมูเหลาโดยไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา โดยยึดมั่นในหลักการประสานผลประโยชน
เฉพาะสวนของทุกฝายเขากับผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ ทั้งนี้เพื่อดํารงไวซึ่งเอกภาพของชาติ
และความสามัคคีแหงชาติ
๑.๖ พรรคจะประกันความเปนอิสระของฝายตุลาการ และเคารพตอหลักนิติธรรม และ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจะทําใหตระหนักถึงสิทธิและการใชสิทธิเสรีภาพอันจะกอใหเกิด
ประโยชนตนเองและสังคมโดยรวม
๑.๗ ใหอํานาจการบริหาร อํานาจตุลาการ และอํานาจนิติบัญญัติเปนของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
เปนหลัก
๑.๘ ทําใหคนไทยทุกหมูเหลามีสิทธิเสรีภาพสมบูรณและสงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึก
ในหนาที่ของตนที่มีตอชาติบานเมือง
๑.๙ แกกฎหมายบางอยางที่ลาหลังและยังไมเปนประชาธิปไตยซึ่งยังใชอยูในปจจุบัน
ใหถูกตองตามกฎหมาย และสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง
๑.๑๐ ใหขาราชการประจําไดมีสวนรวมทางการเมืองอยางเหมาะสม เพื่อเพิ่มจิตสํานึก
ในการรับใชชาติและประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๑๑ การกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูภูมิภาคและสวนทองถิ่นอยางเหมาะสม
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแกปญหาพัฒนาประเทศ
๑.๑๒ ปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการอยางเฉียบขาด
๑.๑๓ สงเสริมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวาง และ
เผยแพรความรู ความคิดทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตองแกประชาชน
๑.๑๔ สนับสนุนการจัดตั้งองคกรประชาธิปไตยทั้งหลายของปวงชน โดยคํานึงถึงสิทธิ
และผลประโยชนของกลุมชนนั้น ๆ อันจะพึงมี ตลอดจนสงเสริมการแสดงประชามติที่ถูกตองและเปน
ประชาธิปไตย
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๒. นโยบายดานการเมืองระหวางประเทศ
ประเทศไทยกลายเปนจุดยุทธศาสตร ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกอันเปนผลให
ประเทศไทยจะตองกําหนดบทบาทและทีทาในความสัมพันธระหวางประเทศกับนานาประเทศในโลก
อยางชัดเจน และใหสามารถเผชิญกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอนั้นได ฉะนั้นการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศไมเพียงแตจะกอใหเกิดผลไดผลเสียอยางธรรมดา หากพลาดพลั้งลงไปมีแตจะเกิดผลเสีย
ตอความมั่นคงของชาติขึ้นมาทุกที พรรคประชาธิปไตยกาวหนาไดวิเคราะหปญหาและไตรตรองแลวเห็นวา
หากประเทศไทยมีนโยบายการตางประเทศที่ถูกตองบนรากฐานของลักษณะพิเศษประจําชาติไทยไดแลว
ก็จะทําใหชาติไทยมีความมั่นคงและมีเกียรติปรากฏแกนานาชาติ ดังนั้นพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
จึงไดพิจารณากําหนดวิธีดําเนินการดังตอไปนี้
๒.๑ ใชเอกลักษณของชาติไทยเปนแนวในการดําเนินนโยบายการตางประเทศแสดงออก
ซึ่งความมี “นโยบายอิสระ”
๒.๒ ดําเนินนโยบายเปนมิตร ไมแทรกแซงความขัดแยงระหวางคูพิพาทแตจะสนับสนุน
วิธีการระงับความขัดแยงระหวางประเทศโดยสันติวิธี
๒.๓ สงเสริมสัมพันธไมตรีอันดีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และการคากับทุกประเทศ
โดยไมยึดถือความแตกตางในลัทธิการปกครอง หรือระบบเศรษฐกิจและสังคมเปนขอยับยั้ง
๒.๔ รักษาศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิประเทศชาติใหเปนที่ยกยองและรับรองจากนานาชาติ
พรอมทั้งจะปองกันพฤติกรรมทั้งปวงจากตางชาติที่จะมีผลกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของชาติ
๒.๕ ผสานงานการคาเขากับงานการทูตอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปนภารกิจสําคัญ
ของเจาหนาที่ หรือหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อชวยขยายตลาดสงออกของประเทศ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
๒.๖ ทบทวน ปรับปรุง แกไขบรรดาสนธิสัญญา และการตกลงตาง ๆ ที่ทําไวกับนานาประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทําใหประเทศไทยเสียเปรียบและไมสอดคลองกับกาลสมัยใหถูกตองยิ่งขึ้น
๒.๗ รวมกับองคการระหวางประเทศที่เปนประโยชนแกประเทศชาติ และยึดมั่นใน
กฎบัตรสหประชาชาติ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๔๒ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มิถุนายน ๒๕๔๘

๓. นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ระบบการบริหารแผนดิ นเป นป จจั ยสํ าคัญที่ จะทํ าใหนโยบายอื่ น ๆ ของรั ฐบาลดํ าเนิ นไป
อยางมีประสิทธิผลจนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได ดังนั้นพรรคประชาธิปไตยกาวหนาจึงมีความตั้งใจ
ที่จะเสริมสรางและพัฒนาระบบบริหารราชการแผนดินของประเทศไทย ใหสามารถตอบสนองความตองการรีบดวน
ของประเทศชาติและของประชาชนใหดียิ่งขึ้นไปอีก โดยยึดถือหลักเอกภาพในระดับนโยบายอันจะเปนผล
ทําใหเกิดความรวมแรงรวมใจกันภายในชาติ ทั้งนี้ เพื่อใหกลไกของรัฐทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับทองถิ่น สามารถทํางานที่อยูภายใตความรับผิดชอบแตละระดับนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาว พรรคจึงกําหนดวิธีดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ ปรับปรุงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวิธีดําเนินงานของสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ใหมีขอบเขตความรับผิดชอบที่แนนอนและชัดเจน เพื่อใหทุกสวนสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดเต็มที่
และมีปญหาอุปสรรคชะงักนอยที่สุด
๓.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางการจัดการของสวนราชการที่มีหนาที่และปฏิบัติงาน
ซ้ําซอนกัน โดยไมจําเปนใหเปนหนวยเดียวกันเพื่อการรวมพลังจากกําลังคน กําลังงบประมาณ และ
กําลังความสามารถที่มีอยูอันจะกอใหเกิดความประหยัด และสงเสริมใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
๓.๓ ปรับปรุงและจัดการพัฒนาบุคคลใหมีสมรรถภาพ เพื่อใหขาราชการไดดํารงตน
อยางมีเกียรติ มีสวัสดิภาพ มีระเบียบวินัย และคุณธรรมในหนาที่การงานอันจะเปนการทําใหกลไกรัฐ
มีความสมบูรณตอการบริหารราชการแผนดินมากยิ่งขึ้น
๓.๔ กระจายอํานาจจากการบริหารทั้งสวนภูมิภาค และทองถิ่นใหมีอิสรภาพในการบริหารงาน
ดวยตนเองมากยิ่งขึ้น โดยลําดับเฉพาะอยางยิ่งในดานบริการสาธารณะและบริการประชาชนโดยปรับปรุง
วิธีการควบคุมจากภายนอกใหนอยที่สุด เพื่อเปนทางสงเสริมการกระจายอํานาจ และความเจริญใหแพร
ไปทั่วราชอาณาจักร นอกจากนั้นแลวพรรคจะสงเสริมใหมีโครงการที่มีกิจกรรมรวมกันระหวางสวนราชการ
กับกลุมเอกชนโดยตรงอยางกวางขวาง
๓.๕ พัฒนามาตรการในการปองกันและมาตรการกําจัดการฉอราษฎรบังหลวง การกลั่นแกลง
และการใชอิทธิพลอยางไมเปนธรรมตอประชาชน เพื่อใหประชาชนไดรับการปฏิบัติจากทางราชการ
อยางมีเกียรติ สะดวกและเปนธรรม รวมทั้งสนับสนุนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัย เพื่อความสงบสุขในทองถิ่นของตน
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๔. นโยบายดานการเศรษฐกิจ
พรรคเลื่อมใสในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีและการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมีแผน พรรคปฏิเสธ
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมผูกขาด ซึ่งพรรคมุงมั่นจะสรางความไพบูลยทางเศรษฐกิจ และความยุติธรรม
ทางสังคมใหเกิดขึ้นใหได เพราะเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่สมบูรณ
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแหงชาติตอไป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
พรรคจึงไดกําหนดวิธีดําเนินการในดานเศรษฐกิจไว ดังตอไปนี้
๔.๑ ปรับปรุงและกระชับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหสอดคลองและ
สงเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อใหเปนหลักในการสรางระบบเศรษฐกิจประชาธิปไตย ทั้งนี้จะกระทําโดย
ไมใหเกิดการเสียดุลทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๔.๒ ปรับระบบการถือทุนลักษณะผูกขาดเพื่อใหมีการกระจายทุนอันจะทําใหระบบเศรษฐกิจ
ของชาติไทยไดมีเสถียรภาพ คือ
(ก) สงเสริมการกระจายทุนดวยระบบการถือกรรมสิทธิ์ใหเกิดความเปนธรรมในสังคม
เพื่อเกื้อกูลตอความมั่งคั่งไพบูลยของชาติ
(ข) ลดระดั บ การรวมศู น ย ทุ น ในลั ก ษณะจํ า กั ด บุ ค คล ให เ ป น บริ ษั ท มหาชน
ดวยมาตรการประชาธิปไตยและดวยความรับผิดชอบของรัฐบาล
(ค) สงเสริมการสหกรณใหมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง
และใชเปนเครื่องมือในการกระจายทุนดวย
(ง) วิสาหกิจเอกชนที่มีลักษณะรวมศูนยทุน และกอใหเกิดอิทธิพลอันจะทําใหเกิด
การผูกขาดในลักษณะเชนนี้ รัฐอาจเขามีสวนในการบริหารเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศชาติ
โดยไมลวงล้ําในกรรมสิทธิ์ผลกําไรของผูถือทุนของวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิดเปนอุปสรรค
ตอการกระจายทุน
๔.๓ ปรับปรุงและสงเสริมรัฐวิสาหกิจกับวิสาหกิจเอกชน ใหมีบทบาทตอการสรางระบบ
เศรษฐกิจเสรีนิยมของประเทศไทย และทําใหวิสาหกิจทั้งสองชวยกันรักษาเสถียรภาพของตลาด รวมทั้ง
ใหสามารถสงเสริมการขยายตัวของกันและกันได
๔.๔ ปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธระหวางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยถือวา
ประเทศไทยมีการเกษตรกรรมเปนหลัก แตอนาคตของประเทศไทยก็จําตองกาวไปสูความเปนอุตสาหกรรม
ดังนั้น ในสถานการณทั้งสองดานนี้จะตองพัฒนาอุตสาหกรรมก็จะตองเนนหนักไปในรูปอุตสาหกรรม
เพื่อการเกษตรกรรม เชน อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบเกษตรกรรม
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๔.๕ สรางความสัมพันธระหวางความกาวหนาทางเศรษฐกิจกับการขยายตัวของประชากร
ใหไดสมดุลกัน โดย
(ก) เพิ่มการผลิตทางการเกษตรกรรม โดยมุงผลผลิตตอพื้นที่เดิมเปนหลักดวยการ
ปฏิรูปเกษตรกรรมใหเต็มระบบ
(ข) เพิ่มการผลิตทางอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบ
จากตางประเทศ และเพื่อรักษาดุลภาพระหวางทุนกับแรงงาน
(ค) พัฒนาพาณิชยกรรมเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของจํานวนสินคาออก รวมทั้ง
การแสวงหาตลาดประจําในตางประเทศ ซึ่งจะกระทําทั้งในรูปการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินคาโดยตรง
และหรือในรูปแบบสินเชื่อ
(ง) ขยายการขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการขนสงตามระบบสากล
(จ) ขยายทุนซึ่งจะไดมาจากการระดมทุน ทั้งภายในประเทศและจากตางประเทศ
โดยเนนหนักการระดมทุนภายในประเทศ
(ฉ) ขยายเทคโนโลยีและพัฒนาบุคคลเพื่อใหทันกับความกาวหนา และใหเปนกําลัง
สนับสนุนตอกิจการในทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
(ช) ควบคุมพัฒนาการของระบบทุนเสรีนิยม ใหอยูในระบบประชาธิปไตย เชน
ปองกันการผูกขาด รักษาขอบเขตการกระจายทุน เฉลี่ยงบประมาณระหวางสวนกลางกับสวนทองถิ่น
เพื่อใหเกิดการเฉลี่ยรายไดอันจะเปนหนทางใหลดชองวางระหวางคนจนกับคนรวยใหแคบลง
(ซ) ปรับปรุงระบบการคลังและการเงิน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการแกปญหา
เศรษฐกิจที่กําลังเผชิญหนาอยูในขณะนี้ อันไดแกการเก็บภาษี การกูเงิน การธนาคาร และการรักษาเสถียรภาพ
คาเงินบาท รวมทั้งจะตองสรางเสริมมูลคาทรัพยากรของชาติ
(ฌ) พัฒนาพลังงานและนําทรัพยากรธรรมชาติของชาติ มาใชใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติอยางถูกตอง รวมทั้งจะตองกําหนดมาตรการพิทักษทรัพยากรของชาติ
เพื่อประโยชนของชาติในอนาคตตอ ๆ ไป ตลอดจนจะสงเสริมดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
อยางกวางขวาง
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(ญ) รวมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ ทั้งนี้ โดยไมใหเกิดขอผูกพันทางการเมือง
ดํารงความเปนอิสระบนพื้นฐานของความเปนมิตรที่ดีตอกันโดยไมเลือกระบบสังคม
(ฎ) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกรชาวนาชาวไรมีกรรมสิทธิ์เปนของตนเอง กําหนด
พื้นที่ทางการเกษตร อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยใหแนนอนทั่วประเทศ
๕. นโยบายดานเกษตรและอุตสาหกรรม
พรรคประชาธิปไตยกาวหนาตระหนักถึงความเปนอยูของเกษตรกร ซึ่งเปนประชาชนสวนใหญ
ของประเทศ ยังอยูในสภาพตกต่ําทั้งทางดานรายได มาตรฐานการครองชีพและสังคม จึงตองปรับปรุง
และยกฐานะความเปนอยูทางการเกษตรใหดีขึ้น เพื่อเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
ในการพัฒนาทางการเกษตรพรรคประชาธิปไตยกาวหนา มีนโยบายที่ปรับปรุงอยางเหมาะสม
แกผลิตผลและแหลงเพาะปลูกในแตละพื้นที่พรอมกับประสานกับดานการตลาด โดยพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
จะยึดมั่นในนโยบายที่รัฐจะตองจัดหาแหลงการตลาดใหแกผลิตผลทางการเกษตร
ดานอุตสาหกรรมพรรคประชาธิปไตยกาวหนา มีนโยบายแนวแนที่จะสงเสริมการลงทุน
ทางดานอุตสาหกรรม ที่สอดคลองกับทรัพยากรของประเทศและสรางบรรยากาศที่ดีในการลงทุนจะไม
แทรกแซงหรือดําเนินการในลักษณะแขงขันกับธุรกิจภาคเอกชน นอกจากกิจการอันเปนสาธารณประโยชน
ที่มีลักษณะพิเศษอยางเดนชัด สนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม และกระจายอุตสาหกรรม
ไปตามภูมิ ภาคตา ง ๆ ของประเทศ เพื่ อกระจายรายได และผลประโยชนให ทั่ว ถึง พรอ มกั นนั้ น
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา มีนโยบายที่จะใหกิจการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบตอสังคมในดาน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอสุขภาพ และความเปนอยูของประชาชนในขณะเดียวกัน
พรรคประชาธิปไตยกาวหนามีนโยบายที่ใหรัฐประสานงาน รวมมือและหารือกับธุรกิจภาคเอกชน
ในการดําเนินนโยบายและมาตรฐานดานอุตสาหกรรมเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ
โดยสวนรวม
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว พรรคประชาธิปไตยกาวหนาจึงกําหนดวิธีดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) ประกันการผลิตและราคาผลิตผลของการเกษตร ชาวนา ชาวไร อยางเปนระบบ
และเปนธรรม
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(๒) ปลดเปลื้องภาระหนี้สินของเกษตรกร ชาวนา ชาวไร ใหทุเลาเบาบางจนหมดสิ้นไป
ดวยวิธีการและขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) สนับสนุนสถาบันการเกษตรใหมีประสิทธิภาพและมีบทบาทเขมแข็งขึ้น ทั้งดานการผลิต
และการจําหนาย ตลอดจนการบริหารงานในองคกร
(๔) สงเสริมใหภาคเกษตรกรรมเจริญเติบโตทันกับความกาวหนาของประเทศ โดยปรับ
อัตราภาษี เครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับการเกษตร เพื่อเพิ่มผลิตผลและคุณภาพ
ใหสูงขึ้น
(๔) สงเสริมใหเกษตรกรสามารถหาวัสดุที่ใชในการผลิตที่สําคัญ เชน ปุย สารเคมี และ
ยาปราบศัตรูพืชราคาถูกและมีคุณภาพอยางพอเพียง
(๖) สงเสริมและสนับสนุนโครงการเกษตรกรรายยอยในชนบทของประชาชน เพื่อหา
รายไดเสริมครอบครัวและชุมชน
(๗) สงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับอารยประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๘) สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และการสงออกอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม ตลอดจนอุตสาหกรรมครัวเรือนของชุมชนในเมืองและชนบท
(๙) เรงรัดการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและจําเปนพื้นฐาน ตลอดจนสาธารณูปโภค
ใหพอเพียง สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
(๑๐) ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวด เพื่อรักษาสภาวะแวดลอม
ใหอยูในสภาพปกติ ตามมาตรฐานสากลดวยมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
๖. นโยบายดานการสังคม
เนื่องดวยประเทศไทยไดประสบปญหาความลาหลัง ในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
จนกอใหเกิดเปนปญหาทางดานสังคม เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาฉอราษฎรบังหลวง ปญหาติดยาเสพติด
ปญหาการวางงานและปญหาสวัสดิการสังคม เปนตน ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี้ ไดกลายเปนอุปสรรค
ตอการสรางสรรคความมั่นคงของชาติ และตอความเจริญกาวหนาในอนาคตของชาติ พรรคโดยความรวมมือ
จากปวงชนชาวไทยทุกชนชั้นไดพิจารณากําหนดวิธีดําเนินการในดานการสังคมไว ดังนี้

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๔๒ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มิถุนายน ๒๕๔๘

๖.๑ จะตองเผยแพรความรู ความเขาใจ ในเรื่องปญหาของชาติบานเมืองโดยเฉพาะใหเห็นวา
การสถาปนาระบอบประชาธิปไตยใหสําเร็จจะเปนกุญแจดอกแรกที่จะทําใหสามารถแกปญหาอื่น ๆ
ของประชาชน และของประเทศชาติใหลุลวงไปไดงายขึ้น และไปสูความสําเร็จไดดังปรารถนา
๖.๒ จะดําเนินการแกปญหาสังคมบนพื้นฐานของการแกปญหาทางเศรษฐกิจประกอบดวย
การศึกษา อบรม และมาตรการทางกฎหมาย
๖.๓ สงเสริมใหมีการประกันสังคมแกชนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในสวนของเอกชน และ
สวนของรัฐบาล โดยการ
(ก) จัดที่อยูอาศัยใหแกประชาชนใหพอเพียง และใหมีสภาพที่เหมาะสมไดมาตรฐาน
(ข) ประชาชนที่ยากจนหรือชวยเหลือตัวเองไมได เนื่องจากสภาพแวดลอม ความสมบูรณ
ทางรางกายหรือพื้นฐานการศึกษาไมอํานวยจะไดรับการชวยเหลือแบบรัฐสวัสดิการสงเคราะห
(ค) จัดตั้งสถาบันประกันสังคม หรือควบคุมและสนับสนุนการประกันสังคมดานตาง ๆ
ขึ้นเปนการเฉพาะ โดยที่ทางหนวยงานที่ทําหนาที่ประกันสังคมดานตาง ๆ เขาดวยกัน ยกระดับขึ้นเปน
ทบวงการเมือง หรือกระทรวง
๖.๔ ปฏิรูประบบงานของหนวยราชการ ที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง
ใหสามารถรักษาความปลอดภัยแกประชาชนไดอยางแทจริง ทําใหปริมาณการเกิดปญหาอาชญากรรม
ลดนอย และสูญสิ้นลงไปในที่สุด เพื่อความสันติสุขและมีหลักประกันทางดานสรางสันติภาพของประชาชน
๖.๕ สงเสริมใหมีการพัฒนากําลังคนดานจิตใจ เนื่องจากปญหาสังคมในปจจุบันมีแนวโนม
ในการทําลายความสงบสุขสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เปนตน โดยการ
(ก) เผยแพรคานิยมดานบุคคลและสังคมไทยที่ถูกตองทางสื่อมวลชนทุกรูปแบบ
(ข) ตรวจสอบการทํ า งานของรั ฐ ให เ ป น ไปตามนโยบายพั ฒ นาคนทางจิ ต ใจ
สนับสนุนขาราชการที่ดี และแนะนําสงเสริม ขจัดและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
รวมทั้งการกดขี่ขมเหงราษฎร
(ค) สนับสนุนและชวยสรางสรรคสิ่งแวดลอมในสังคมใหดีขึ้น สรางโครงการ
แกกฎหมายที่ไมเปนธรรม การอนุรักษธรรมชาติ และขจัดการทําลายสภาวะแวดลอมตาง ๆ โดยเด็ดขาด
ขจัดแหลงอบายมุขสิ่งยั่วยุ การละเมิดศีลธรรมตาง ๆ สนับสนุนนโยบายประหยัด และขจัดความฟุมเฟอยตาง ๆ
(ง) พิทักษสิทธิและความเสมอภาคในสังคมทุก ๆ ดาน
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๖.๖ จะสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเยาวชนของชาติ ใหเปนผูมีความสมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อความมั่นคงแหงชาติ
๖.๗ ปองกันและแกไขเหตุแหงความไมเปนธรรมในสังคมไทยทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น
ถึงระดับชาติ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลาใหปรากฏเปนจริง
๖.๘ ปลูกฝงจิตสํานึกและอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
แกประชาชนและขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง
๖.๙ กระจายความเจริญทุกดานไปสูชนบท เพื่อผอนคลายความแออัดยัดเยียดออกจาก
เมืองหลวง และเมืองใหญ ๆ ปรับการขยายตัวของประชากรใหสัมพันธกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และขนาดของประเทศ โดยวางแผนครอบครัวอยางถูกตอง
๗. นโยบายดานวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของการดํารงอยูของชาติ ดังนั้น วัฒนธรรม
จึงมีความสําคัญตอปญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชาติดวย ถาปลอยปละละเลยตอวัฒนธรรม
จนเกิดเปนปญหาขึ้นมาแลวก็จะทําใหการแกปญหาอื่น ๆ ของชาติมีความยุงยาก ในปจจุบันวัฒนธรรมของไทย
ถูกละเลยจนกลาวไดวาประชาชนสวนหนึ่งไดดํารงอยูอยางไมคํานึงถึงวัฒนธรรม หากรัฐบาลใดไมจริงจัง
ตอการรักษาและประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมแลว ยอมจะทําใหสังคมของชาติตองประสบความเสื่อมโทรม
เปนปญหาที่จะตองแกไขกันดวยความยากลําบาก อยางไรก็ดี พรรคประชาธิปไตยกาวหนากําหนด
วิธีดําเนินการในดานวัฒนธรรมรวมกับพี่นองปวงชนชาวไทยไว ดังตอไปนี้
๗.๑ ฟนฟู สงเสริม และเชิดชูวัฒนธรรมไทยที่สูงสงสืบทอดมาแตบรรพบุรุษ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความสัมพันธกับตางชาติ
๗.๒ ปองกันวัฒนธรรมต่ําทรามทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และแพรมาจากตางประเทศ
โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายและการศึกษาอบรมควบคูกัน
๗.๓ สงเสริมเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตางเชื้อชาติในประเทศไทยในการพัฒนาวัฒนธรรม
ของตนที่ดีงามตอสังคมชาติไทย
๗.๔ พัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองและกําหนดมาตรการและปลูกฝงชาตินิยมใหแก
ประชาชนทุกหมูเหลาใหตระหนักในความเปนจริงตามทัศนคติที่วาการเมือง คือ คุณธรรม และการเสียสละ
เปนสิ่งมีเกียรติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของไทย
จําเปนที่จะตองมีวัฒนธรรมทางการเมืองตามหลักลัทธิประชาธิปไตย หาไมเชนนั้นการสถาปนาระบอบ
ประชาธิปไตยดังกลาวก็จะประสบความลมเหลว
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๗.๕ สงเสริมและรักษาความบริสุทธิ์ผุดผอง ของพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาประจําชาติไทย
รวมทั้งศาสนาอื่น ๆ ในประเทศ และจะเนนหนักในการสงเสริมใหไดมีการปฏิบัติธรรมที่ถูกตอง เพื่อ
สันติสุขแหงสังคมไทยสืบไป
๘. นโยบายดานการศึกษา
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา มีนโยบายที่จะสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาใหมีคุณภาพ
และพัฒนาสอดคลองกับความตองการของประเทศชาติ แกไขปญหาขาดแคลนที่เรียน เปดโอกาส
ใหเยาวชนของชาติไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง พรอมปรับปรุงคุณภาพทางดานการบริหารการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอแกการศึกษาของชาติ สนับสนุนภาคเอกชนใหมีสวนรวม
และจัดตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับ พรอมกับสงเสริมบุตรของผูมีรายไดนอยใหไดรับการศึกษา
อยางกวางขวาง สงเสริมการศึกษาดานจริยธรรม และหลักธรรมศาสนา เพื่อพัฒนาดานจิตใจ ดังนั้น
พรรคประชาธิปไตยกาวหนาจึงกําหนดวิธีดําเนินการในดานการศึกษาไว ดังตอไปนี้
๘.๑ ใหองคกรปกครองทองถิ่นมีสวนรวม ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของสังคม สงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนใหทันสมัยยิ่งขึ้น ตลอดจนขยายการศึกษา
ใหเขาถึงชนบทที่หางไกลอยางทั่วถึง
๘.๒ ขยายการศึกษาภาคบังคับใหสูงขึ้น โดยสอดคลองกับสภาพความเจริญพัฒนาของสังคม
และเศรษฐกิจของชาติ
๘.๓ สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากร ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนและสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรม เปนตน ใหเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ
๘.๔ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และกระบวนการเรี ย นการสอนให ส อดคล อ ง
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต
๘.๕ สนับสนุนใหผูที่ดอยโอกาสและผูพิการ มีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพมากขึ้น
โดยพึ่งตนเองได
๘.๖ เสริมสรางสวัสดิการ ขวัญกําลังใจ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแกครู อาจารย
และบุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับ เพื่อใหมีความมั่นคงและภาคภูมิใจในวิชาชีพ
๘.๗ ปรับปรุงการบริหารและการดําเนินการทั้งปวง ของสถาบันการศึกษาใหกาวหนา
และคลองตัว ตลอดจนมีอิสระในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
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๙. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา ตระหนักดีวาแรงงานเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดของชาติ
โดยเหตุนี้พรรคจึงถือนโยบายแรงงานเปนนโยบายหลักอันหนึ่งของพรรค โดยมีเปาหมายอยางชัดแจง
ในการที่จะสนับสนุนปรับปรุงพัฒนาแรงงานไทยใหมีความรู มีฝมือ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ทัศนคติที่เหมาะสม เพื่อที่จะมีงานทําที่มีรายไดเพียงพอแกการดํารงชีพและพัฒนาตนเองและครอบครัว
ขณะเดียวกันก็จะไดรับการคุมครองแรงงานไทยใหมีรายได ชั่วโมงทํางาน วันหยุด สวัสดิการ และ
หลักประกันที่เหมาะสม พรอมทั้งสงเสริมใหแรงงานไทยไดมีการกอตั้งองคการของผูใชแรงงาน และ
กลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อประโยชนของผูใชแรงงานและสังคมสวนรวม
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในปจจุบัน ไดกอใหเกิดภาวะเดือดรอนแกแรงงานไทยเปนอยางมาก
จํานวนผูตกงานและถูกออกจากงานไดเพิ่มขึ้นและจํานวนผูวางงานในขณะนี้เปนจํานวนมาก นอกจากนี้
คนงานสวนใหญยังมีรายไดต่ําไมเพียงพอกับคาครองชีพที่เพิ่มขึ้น คนงานจํานวนไมนอยตองทํางานหนัก
มี ชั่ ว โมงทํ า งานยาวในสถานที่ ทํ า งานที่ ข าดสุ ข ลั ก ษณะและมี อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทํ า งานเพิ่ ม ขึ้ น เสมอ
นอกจากนี้แรงงานไทยจํานวนมากที่ไปทํางานตางประเทศก็ไมไดรับความคุมครองเทาที่ควร ทั้ง ๆ ที่
แรงงานเหลานี้นําเขาเงินตราตางประเทศปละนับหมื่นลานบาท และคนงานในภาคเอกชนมีจํานวน
หลายลานคนที่ขาดสวัสดิการ ในกรณีเจ็บปวย และหลักประกันเมื่อตองออกจากงานทําใหเกิดความเสียหาย
แกเศรษฐกิจของประเทศชาติ
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา ขอกําหนดวิธีดําเนินการในดานนโยบายแรงงานและสวัสดิการสังคม
ดังตอไปนี้
(๑) แก ไขปรั บปรุ งกฎหมาย ประกาศ และคํ าสั่ งที่ ไม เป นธรรมเกี่ ยวกั บแรงงานและ
สาขาอาชีพตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมยิ่งขึ้น
(๒) ขยายการจางงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมากขึ้นและขจัดการกีดกันการเขาทํางาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการขูดรีดแรงงานใหเหมาะสมกับมาตรฐานการครองชีพ และความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
(๓) เพิ่มความมั่นคงในการทํางาน และหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงานทั้งที่ทํางาน
ในประเทศและตางประเทศ
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(๔) สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุมสมาคมและชมรมที่เปนประชาธิปไตย
เปนประโยชนตอสังคมและความมั่นคงของประเทศ
(๕) สนับสนุนการเคลื่อนไหวที่เรียกรองความเปนธรรม และผลประโยชนที่ถูกตอ ง
ตามกฎหมายของเกษตรกร กลุมอาชีพ และผูใชแรงงานทั่วไป
(๖) สงเสริมและสนับสนุนการฝกอาชีพแกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปองและ
ผลประโยชนอนั พึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๗) ใหการรับรองอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศใหเพิ่มมากขึ้น
(๘) สงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ การคุมครองแรงงาน และมาตรการความปลอดภัย
ในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคีใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
(๙) จัดตั้งศูนยสารนิเทศและสวัสดิการใหเปนศูนยขอมูลในการจัดหางาน การจัดทําทะเบียน
ผูใชแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแกผูใชแรงงาน
๑๐. นโยบายดานการกีฬา
พรรคประชาธิ ป ไตยก า วหน า ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด า นการกี ฬ าเป น การส ง เสริ ม
ใหประชาชนไดออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วกัน สงเสริมใหมีกีฬาพื้นฐาน เพื่อการแขงขัน
สมัครเลนและอาชีพทั้งระดับชาติและระดับโลกและสรางขวัญกําลังใจใหแกนักกีฬาที่นําชื่อเสียงมาสู
ประเทศไทย พรรคจึงไดกําหนดวิธีการเพื่อดําเนินการตามนโยบายดานกีฬาดังตอไปนี้
๑๐.๑ สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน
โดยการสรางสถานที่ฝก ที่แขงขันและที่พักผอนสาธารณะใหเพียงพอ โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ
๑๐.๒ สงเสริมใหมีกีฬาพื้นฐาน เพื่อการแขงขันสมัครเลนและอาชีพดวยการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนใหดําเนินกิจกรรม ตลอดจนใหเอกชนไดมีสวนรวมในการดําเนินการและจัดการบริหาร
๑๐.๓ สรางขวัญและกําลังใจแกนักกีฬาที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศ และนักกีฬาที่ไปแขงขัน
ในนามของทีมชาติใหมีมาตรฐานการครองชีพ และความมั่นคงในอนาคตดีขึ้น
๑๐.๔ สงเสริมการเลนกีฬาของประชาชนตั้งแตเยาววัย ดวยมาตรฐานการเลนที่ถูกตอง
เปนสากล สนับสนุนการพัฒนาการผลิตอุปกรณกีฬาภายในประเทศใหไดมาตรฐานและราคาถูก รวมทั้ง
ตั้งศูนยกีฬาระดับนานาชาติ เพื่อเปนที่ซอมฝกสอน และเก็บกักนักกีฬาระดับชาติ
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๑๑. นโยบายดานสาธารณสุข
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา มีนโยบายอยางแนวแนที่จะใหประชาชนไดรับบริการ
ดานสาธารณสุข อยางเทาเทียมกันในอัตราคาใชจายที่เหมาะสมพรอมกับปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนาที่ของแพทย พยาบาล และบุคลากรดานการแพทย ปรับปรุงกิจการสาธารณสุขมูลฐาน
ใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางทั่วถึง สงเสริมดานโภชนาการและแกไขปญหาโภชนาการในทองถิ่นตาง ๆ
นอกจากนี้ยังมีนโยบายสนับสนุนใหเอกชนเขารวมรับภาระดานบริการสถานพยาบาล โดยไมใหเปนภาระหนัก
แกประชาชน และยึดมั่นในจรรยาแพทยที่จะรับผูปวยฉุกเฉินเขารักษาพยาบาล นําหลักการประกันสังคม
มาใชสําหรับชวยเหลือผูปวยที่มีรายไดนอย ในขณะเดียวกันก็สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและรายไดของแพทย
พยาบาล และบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสมแกสภาพความเปนอยูและรายจาย
ดังนั้น พรรคประชาธิปไตยกาวหนาจึงกําหนดวิธีการดําเนินการนโยบายดังตอไปนี้
๑๑.๑ จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ และเหมาะสมในการสงเสริมการสาธารณสุข
ทั้งในดานสาธารณสุขมูลฐาน การปองกัน การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพอนามัย การปรับปรุง
ดานโภชนาการ
๑๑.๒ สงเสริมภาคเอกชนใหมีสวนรวมบริการสาธารณสุข เชน จัดตั้งสถานพยาบาล
โรงพยาบาล โดยมีการควบคุมอัตราคาบริการมิใหเปนภาระหนักแกประชาชนเกินไป รวมทั้งการรับ
ผูปวยฉุกเฉินเขารักษาพยาบาลโดยไมคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจเมื่อ เกิดความจําเปนอยางแทจริง
แตตองคํานึงถึงจรรยาแพทย และรัฐเปนผูรับภาระคาใชจายนั้นตามมาตรการและกฎเกณฑที่กําหนดขึ้น
๑๑.๓ เรงรัดการผลิตบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทุกสาขาพรอมกับปรับปรุง
รายไดและสวัสดิการของแพทย พยาบาล และหนาที่สาธารณสุข โดยเฉพาะที่ประจําทํางานอยูในชนบท
ที่หางไกล เพื่อเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
๑๑.๔ เรงขยายโรงพยาบาลในชนบทใหเพียงพอกับความตองการ จัดตั้งสถานีอนามัย
ใหครบทุกตําบลพรอมทั้งจัดหาอุปกรณที่จําเปนทุกดานใหเหมาะสม
๑๑.๕ สงเสริมการจัดตั้งโรงเรียนแพทยขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อผลิตแพทยใหมีจํานวนมากขึ้น
ไดสัดสวนที่ถูกตองกับจํานวนประชาชน
๑๑.๖ สงเสริมดานอาหาร โภชนาการ และงานสุขาภิบาลทั่วไป รวมทั้งการปองกันมลพิษ
หรือสิ่งแวดลอมเปนพิษทั้งในเมืองและชนบท
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๑๑.๗ จัดระบบการสงเคราะห รักษาพยาบาลแกผูที่มีรายไดนอยดวยหลักการประกันสังคม
เพื่อใหประชาชนมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลเทาเทียมกัน
๑๑.๘ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสาธารณสุขประจําหมูบานในรูปสหกรณ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมีเจาหนาที่ของรัฐใหคําแนะนําและประสานงานอยางใกลชิด
๑๑.๙ สงเสริมโครงการกระจายแพทยสูชนบทที่หางไกล โดยวางมาตรการและกฎเกณฑ
ใหผูสําเร็จวิชาแพทยประจําอยูในชนบทตามระยะเวลาที่กําหนด
๑๒. นโยบายดานความปลอดภัย และกระบวนการยุติธรรม
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา มีนโยบายที่จะยึดถือเสรีภาพและความมั่นคงของการดํารงชีพ
เปนพื้นฐานของสภาพสังคม โดยจะตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ปองกันอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ
พรอมกับใหความยุติธรรมในการดําเนินคดี แกผูถูกกลาวหาปองกันการทุจริตเพื่อชวยผูกระทําผิด และ
ปรับปรุงรายไดและสวัสดิการของเจาหนาที่ตํารวจกับผูที่มีหนาที่เกี่ยวของในระบบการพิทักษสันติราษฎร
และกระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น พรรคประชาธิปไตยกาวหนาจึงกําหนดวิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามนโยบายดังตอไปนี้
๑๒.๑ ปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสิน
และกระบวนการยุติธรรมใหเหมาะสมแกสภาพการณในปจจุบัน
๑๒.๒ สงเสริมและเผยแพรการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่จําเปนและเกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวันของประชาชนดวยวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม โดยอาศัยสื่อมวลชนตาง ๆ รวมทั้งการจัดพิมพ
เผยแพร
๑๒.๓ ปรับปรุงกําลังเจาหนาที่ตํารวจใหเหมาะสมกับอัตราการครองชีพ และสภาพ
ความเปนอยูใหไดสัดสวนกับความตองการพรอมกับปรับปรุงรายไดสวัสดิการ ตลอดจนความเปนธรรม
ในการแตงตั้งโยกยายของตํารวจ โดยเฉพาะรายไดต่ําที่สุดจะตองไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา พรอมกับ
จัดสรรผลประโยชนจากคาปรับในคดีตาง ๆ เปนกําลังใจใหแกตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
๑๒.๔ สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ศาลจราจรเพื่ อ ทํ า หน า ที่ พิ จ ารณาคดี เ กี่ ย วกั บ การจราจร
โดยไมใหอํานาจเจาหนาที่ตํารวจจราจรปรับเอง แลวจัดสรรคาปรับเปนสัดสวนใหแกตํารวจจราจรผูออกใบสั่ง
เพื่อเสริมกําลังใจในการปฏิบัตงิ าน
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๑๒.๕ ปรับปรุงระบบศาลยุติธรรมใหการพิจารณาคดีเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
๑๒.๖ สนับสนุนการจัดตั้งศาลปกครองเพื่อเปนสถาบันใหความเปนธรรมในกรณีที่
ประชาชนขัดแยงกับขาราชการ หรือกรณีขัดแยงระหวางหนวยราชการดวยกันและมีหนวยงานรับเรื่องราว
รองทุกขที่มีคุณภาพ
๑๒.๗ จัดบริการใหคําแนะนําปรึกษาดานกฎหมายแกประชาชนผูมีรายไดนอยอยางทั่วถึง
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกปญหาที่ประชาชนประสบและหากจําเปน
ตองดําเนินคดีก็สนับสนุนใหมีการจัดบริการดานทนายความโดยเรียกวาคาใชจายในอัตราต่ํา
๑๒.๘ สนับสนุนวิธีการใหผูถูกกลาวหาทุกรายปรึกษาหารือกับทนายความได เพื่อรักษา
ความยุติธรรมแกประชาชน
๑๒.๙ สนับสนุนการวางมาตรการควบคุมการครอบครองอาวุธของประชาชนใหรัดกุมยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอาวุธปนโดยมีการพิจารณาอยางรอบคอบกอนออกใบอนุญาตครอบครองและพกพาอาวุธ
พรอมทั้งกับมีการสืบประวัติอาชญากรรมอยางละเอียดกอนอนุมัติ
๑๒.๑๐ สนับสนุนการปรับปรุงเรือนจํา ทัณฑสถาน และสถานที่คุมขังตาง ๆ ใหมีสภาพ
อันสมควรแกศักดิ์ศรีของมนุษย และจัดโครงการพัฒนาดานความรู วิชาชีพ และการอบรมจริยธรรม
แกผูตองขัง เพื่อใหโอกาสอันดีเมื่อพนโทษออกไปอยูรวมกับสังคมภายนอก
๑๓. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ และผูดอยโอกาส
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา เล็งเห็นความสําคัญของสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสทั้งหลายใหมีสิทธิเสรีภาพในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเทาเทียมกับประชาชน
โดยทั่วไป เพื่อใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว พรรคประชาธิปไตยกาวหนาจึงไดกําหนดวิธีการดําเนินการ
ดังตอไปนี้
๑๓.๑ ปรับปรุงกฎหมาย ออกกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายเพื่อสงเสริมใหหญิง
และชายมีสิทธิเทาเทียมกัน และขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
๑๓.๒ ใหสตรีมีสิทธิสมบูรณในการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม
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๑๓.๓ ใหความคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ และผูดอยโอกาส มิใหถูกเอาเปรียบ
ในสังคม และปองกันมิใหเด็กและเยาวชนไปประกอบธุรกิจทางเพศ
๑๓.๔ สนับสนุนใหมีการพัฒนาเด็ก เยาวชน คนพิการ และผูดอยโอกาส ในการประกอบอาชีพ
และความมั่นคงปลอดภัย
๑๓.๕ สนับสนุนการจัดตั้งกลุมชมรมของสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข รวมทั้งปองกันการขูดรีดแรงงานเด็กอยางจริงจัง
๑๔. นโยบายดานทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา เล็งเห็นความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมิใหเกิดมลพิษ
อันเปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิตความเปนอยูของประชาชน ตลอดจนการพิทักษรักษาและปองกัน
การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขเมื่อเกิดสภาพเชนวานั้นขึ้น
ดังนั้น พรรคประชาธิปไตยกาวหนา จึงกําหนดนโยบายและมาตรการดานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
๑๔.๑ กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติ ทั้งในปจจุบัน และ
อนาคตอยางแนนอนและถูกตองสอดคลองกับความเปนจริงของชาติ และของโลก
๑๔.๒ ใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญและคุณคาของระบบนิเวศน
รวมทั้งทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
๑๔.๓ เรงรัดและปองกัน แกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษทั้งในปจจุบัน และ
อนาคต
๑๔.๔ ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติใหคืนสูสภาพเดิม
และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติใหคงไว
๑๔.๕ พั ฒ นาการใช พ ลั ง งานจากธรรมชาติ แ ละทรั พ ยากรให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด
โดยไมกอใหเกิดผลเสียตอภาวะแวดลอมและมุงพึ่งตนเองในดานพลังงานหลักของชาติเปนสําคัญ
๑๕. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
หนาที่การปองกันประเทศยอมเปนหนาที่ของปวงชนชาวไทย ทุกเพศทุกวัยทั่วทั้งชาติ
ซึ่งหนาที่ในการปองกันประเทศของปวงชนชาวไทยที่สําคัญประการหนึ่งก็คือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
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ในการสรางกองทัพแหงชาติอันประกอบดวย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เปนหลักสําคัญ
และสนับสนุนกองทัพแหงชาติใหปฏิบัติภารกิจในการปองกันประเทศ อันไดแก เอกราชของชาติ อธิปไตย
ของปวงชน บูรณภาพแหงราชอาณาจักรและพิทักษสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหสถิตยสถาพร
ดังนั้น จึงกลาวไดวาภารกิจดังกลาวเปนหนาที่ที่กองทัพแหงชาติถือเปนสัจจะปฏิญาณของพรรค จึงได
กําหนดวิธีดําเนินการในการสงเสริมใหกองทัพแหงชาติไดมีสมรรถภาพที่สมบูรณเพื่อใหสมกับภารกิจ
ดังกลาวโดย
๑๕.๑ จะปรับปรุงและพัฒนาใหกองทัพแหงชาติไดมีความพรอมทางทหารอยางสัมพันธ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๕.๒ สงเสริมใหกองทัพแหงชาติไดชวยในการพัฒนาประเทศในยามสงบนอกเหนือไปจาก
ภารกิจในการปองกันประเทศ
๑๕.๓ สงเสริมการปรับปรุงดานสวัสดิการของกองทัพ ทั้งดานที่อยูอาศัย การรักษาพยาบาล
การกีฬา และอื่น ๆ และการพัฒนากําลังพลของกองทัพ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนากําลังคน
ของชาติโดยทั่วไป ตลอดจนแกไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบขอบังคับกวาง ๆ ใหทันสมัยยิ่งขึ้น
๑๕.๔ สงเสริมใหกองทัพแหงชาติตระหนัก และเขาใจบทบาทของกองทัพในการสถาปนา
ระบอบประชาธิปไตย รักษาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงสืบไป
๑๕.๕ ใหมีการปรับปรุงยุทธศาสตรในการปองกันประเทศ โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง
เปนประการสําคัญ
๑๕.๖ สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้นใชเอง บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองอยางคุมคา
และประหยัด
๑๕.๗ สนับสนุนและสงเสริมใหทหารไดรับการศึกษา ฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อยางกวางขวาง ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกอยางสูงในการรับผิดชอบตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๑๖. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา เล็งเห็นความจําเปนอยางชัดแจงและตระหนักเปนอยางยิ่งวา
การจะนําประเทศไทยใหกาวทันโลกใหหลุดพนจากภาวะการดอยพัฒนา และความยากจนใหเปนผูประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และใหมีเสถียรภาพและความมั่นคง
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ตองอาศัยการพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหพึ่งตนเองได ซึ่งการนั้นจําตองปฏิบัติ
อยางจริงจัง รีบดวนและตอเนื่อง
เพื่อใหบรรลุจุดหมายดังกลาว พรรคประชาธิปไตยกาวหนาไดกําหนดวิธีการการดําเนินการ
ในนโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เพื่อประโยชนในเรื่องอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การบริหาร และคุณภาพชีวิตของประชากร
(๒) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ที่เปนประโยชนของชาติกับนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศ
(๓) พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ และปริมาณพอเพียง
กับความตองการของชาติ
(๔) สนับสนุนและสงเสริมบทบาทของเอกชน ใหมีสวนชวยในโครงการพัฒนา และ
ใชเทคโนโลยีในวิสาหกิจตาง ๆ อันจะนํามาซึ่งผลประโยชนสวนรวมของชาติ
นโยบายทั้ง ๑๖ ประการที่ไดกลาวมานี้ เปนวิธีการตามนโยบายที่พรรคประชาธิปไตยกาวหนา
ได กํ า หนดขึ้ น เป น แนวทางในการแก ป ญ หาของชาติ เพื่ อ การสถาปนาระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุขของชาติที่แทจริง และสอดคลองกับสภาวการณและลักษณะพิเศษของ
ประเทศไทย ซึ่งจะเปนปจจัยพื้นฐานของการแกปญหาทั้งปวงของชาติใหตกไปไดอยางแนนอน
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา ไดมีปณิธานที่แนวแนตามอุดมคติและอุดมการณของพรรค
ที่จะเปนผูแทนของปวงชนชาวไทยเขารับผิดชอบในการแกปญหาของชาติ ใหลุลวงไปเพื่อความสถาพรของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และเพื่อสวนรวมของชาติไดกาวหนาทัดเทียมกับนานาชาติตอไปใหได แตการที่
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา จะกาวไปสูการปฏิบัตินโยบายที่เสนอมานี้ ก็ตองไดรับการยินยอมและ
การสนับสนุนจากพี่นองประชาชนชาวไทยทุกทาน
ฉะนั้นพรรคประชาธิปไตยกาวหนา จึงขอเสนอนโยบายทั้ง ๑๖ ประการนี้ตอพี่นองประชาชน
ชาวไทย ไดพิจารณาเพื่อจะไดสงเสริมใหพรรคประชาธิปไตยกาวหนา เปนผูแทนในการปฏิบัตินโยบายนี้
ใหปรากฏเปนจริง เพื่อใหประเทศชาติและปวงชนชาวไทยผานพนวิกฤตการณและสามารถพัฒนาชาติ
ไปสูสังคมที่สมบูรณในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขใหดํารงอยูสืบไปชั่วนิรันดร
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ขอบังคับพรรคประชาธิปไตยกาวหนา พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยกาวหนา เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ไดมีมติ
เปนเอกฉันท กําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในการบริหารและการดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองของพรรค เพื่อบรรลุเจตนารมณในการใหพรรคประชาธิปไตยกาวหนาเปนพรรคการเมือง
ของประชาชนที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาของปวงชนชาวไทย เพื่อเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง
การปกครองประเทศ ตามวิถีของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคประชาธิปไตยกาวหนา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดรับการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบียน
พรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคประชาธิปไตยกาวหนา” เรียกชื่อยอวา
“ปชก.” เรียกเปนภาษาอังกฤษวา “PROGRESSIVE DEMOCRATIC PARTY” และเรียกชื่อยอวา
“PDP.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวงซอนกัน
วงกลมดานในมีพื้นเปนสีแดงและมีรปู ชางสามเศียรเปนสีขาว แซมดวยสีฟา วงกลมดานนอก
มีพื้นเปนสีฟา ดานบนมีตัวอักษรภาษาไทยวา “พรรคประชาธิปไตยกาวหนา” และดานลางมีอักษรภาษาอังกฤษ
วา “PROGRESSIVE DEMOCRATIC PARTY” ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปนสีขาวดังภาพ
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(๒) ความหมายภาพชางสามเศียร หมายถึง เอกราชการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ไดแก อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร
อํานาจตุลาการ
สีฟา หมายถึง มหาสมุทรที่ใหทุกสิ่งทุกอยางแกโลก เปรียบเสมือนพลังของประชาชน
ที่ใหทุกสิ่งทุกอยางแกชาติเชนเดียวกัน
สีแดง หมายถึง อุดมการณอันแนวแนของพรรคประชาธิปไตยกาวหนา ที่มุงมั่นสรางสรรค
ระบอบประชาธิปไตย และพรรคการเมืองใหเปนของประชาชนอยางแทจริง
สีขาว หมายถึง คุณธรรมตามหลักศาสนาที่ประชาชนยึดถือ
(๓) ตรายางเครื่ อ งหมายสํ า หรั บ ประทั บ รั บ รองเอกสารของพรรคเป น เครื่ อ งหมายย อ
ในลักษณะเดียวกันตาม (๑) หากแตใชสีเดียวลวนดังภาพ

ขอ ๕ สํานัก งานใหญของพรรคประชาธิ ปไตยกาวหนา ตั้งอยู ณ บ านเลขที่ ๑๔๔๒
ซอยรวมพัฒนา ถนนจรัญสนิทวงศ ๖๕ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ การโยกยาย
ที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคโดยมติเห็นชอบไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖ สาขาพรรคประชาธิปไตยกาวหนา ที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใดใหเรียกชื่อวา
“พรรคประชาธิปไตยกาวหนา สาขา..............” โดยมีชื่อของทองถิ่นนั้นตอทายดวย
ขอ ๗ อุดมการณของพรรคประชาธิปไตยกาวหนา คือ ระบบความคิดที่พรรคจะตองยึดมั่น
ยืนหยัดและศรัทธาตลอดไป คือ
(๑) การเมืองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๒) เศรษฐกิจระบบเสรีนิยมอันมีแผนสมบูรณปองกันการผูกขาดปจจัยการผลิต และวิสาหกิจ
สําคัญของชาติ
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(๓) สังคมวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เพียบพรอมดวยเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ คุณธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
ขอ ๘ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายถึง พรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“ขอบังคับ” หมายถึง ขอบังคับพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“กรรมการบริหาร” หมายถึง กรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“คณะผูบริหาร” หมายถึง คณะผูบริหารพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“ผูบริหาร” หมายถึง ผูบริหารพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“หัวหนาพรรค” หมายถึง หัวหนาพรรคพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“รองหัวหนาพรรค” หมายถึง รองหัวหนาพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“เลขาธิการพรรค” หมายถึง เลขาธิการพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“รองเลขาธิการพรรค” หมายถึง รองเลขาธิการพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“เหรัญญิกพรรค” หมายถึง เหรัญญิกพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“โฆษกพรรค” หมายถึง โฆษกพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายถึง คณะกรรมการสาขาพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“สภาที่ปรึกษาพรรค” หมายถึง สภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“คณะกรรมาธิการพรรค” หมายถึง คณะกรรมาธิการพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“กรรมาธิการพรรค” หมายถึง กรรมาธิการพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“สํานักงานใหญ” หมายถึง สํานักงานใหญพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“สาขาพรรค” หมายถึง สาขาพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายถึง คณะกรรมการสาขาพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“ประธานสาขาพรรค” หมายถึง ประธานสาขาพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“กรรมการสาขาพรรค” หมายถึง กรรมการสาขาพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“นายทะเบียนพรรค” หมายถึง นายทะเบียนพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
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“ผูอํานวยการพรรค” หมายถึง ผูอํานวยการพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
“เขตเลือกตั้ง” หมายถึง เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
“ภาค” หมายถึง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และหมายความรวมถึง
กรุงเทพมหานคร
“นายทะเบียนพรรคการเมือง” หมายถึง นายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๙ บุคคลผูมีคุณสมบัติตอไปนี้มีสิทธิเปนสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) มีความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และอุดมการณของพรรค
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๕) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) ไมเปนบุคคลตองคุมขังอยูในหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๗) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือบุคคลลมละลาย
ขอ ๑๐ บุคคลผูมีคุณสมบัติตามขอ ๙ ประสงคจะสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัคร
ตามแบบพิมพของพรรคตอเลขาธิการพรรค ผูอํานวยการพรรค กรรมการบริหาร นายทะเบียนพรรค
หรือประธานสาขาพรรค แลวใหเลขาธิการพรรค ผูอํานวยการพรรค กรรมการบริหาร นายทะเบียนพรรค
หรือประธานสาขาพรรค เสนอตอหัวหนาพรรค เมื่อหัวหนาพรรคอนุมัติใหรับเขาเปนสมาชิกได ใหออกบัตร
สมาชิกใหในเวลาอันสมควร และมีสิทธิตามที่พรรคไดกําหนดไว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหาร
ใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกมี ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่สมัครเปนสมาชิกและไดรับการอนุมัติใหรับเขาเปนสมาชิก
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(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีอุปการคุณที่หัวหนาพรรค
เชิญเขาเปนสมาชิก
ขอ ๑๒ สมาชิกตองเสียคาบํารุงตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๑๓ กรณีที่ผูประสงคจะเปนสมาชิกตามขอ ๑๐ ไมผานการพิจารณาจากหัวหนาพรรค หรือ
คณะกรรมการบริหาร ใหมีหนังสือแจงไปใหผูนั้นทราบ
ขอ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารมีมติใหออกตามขอ ๙๒
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกตามขอ ๙
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๕ การลาออกจากสมาชิกใหยื่นหนังสือลาออกตอหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค หรือ
นายทะเบียนพรรคแลวแตกรณี และมีผลตอเมื่อเจาหนาที่สํานักงานใหญพรรคไดลงเลขรับหนังสือแลว
ขอ ๑๖ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๔ (๓) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหาร และสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับเทานั้น
แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาว
มีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมี
ลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําวินิจฉัยใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติในวรรคแรก ไปยังประธานรัฐสภา
และนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
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หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๑๗ สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเปนสวนตัว หรืออภิปรายในที่ประชุมพรรคตามวาระเรื่องการบริหาร
และปฏิบัติการอื่น ๆ ของพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคุมครองอยางเสมอภาค ภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และขอบังคับพรรคกําหนดไว
(๓) มีสิทธิที่จะไดรับการยกฐานะขึ้นเปนผูปฏิบัติงานของพรรคหรือไดเลือกเปนผูแทนพรรค
เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อสมบูรณดานคุณสมบัติเหลานี้
(ก) สามารถชี้แจงนโยบายและเปาหมายของพรรคใหประชาชนเขาใจ และทําใหพรรค
ไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวาง
(ข) เปนผูไมขัดแยงหรือมีขอบกพรอง ที่ไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการบริหาร
(ค) เปนผูแสดงใหเห็นถึงความเต็มใจและพากเพียรทํางานตามแนวทางและอุดมการณพรรค
(๔) มีสิทธิไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพและรับสวัสดิการอื่น ๆ ที่พรรคจะพึงจัดใหแก
สมาชิกของพรรค
(๕) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเปนราย ๆ ไป
(๖) ถาสมาชิกในสัดสวนดังตอไปนี้
(ก) สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้นมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด หรือ
(ข) กรรมการบริหาร จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหาร
หรือ
(ค) สมาชิกสามัญของพรรคจํานวนหาสิบคนขึ้นไป เห็นวามติหรือขอบังคับพรรคในเรื่องใด
จะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยง
กับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสทิ ธิ
รองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับพรรคดังกลาว
ขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป
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ขอ ๑๘ หนาที่ของสมาชิกมีดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาหาความรู และฝกฝนเพื่อพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ทุก
ระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขความผิดพลาด
บกพรองของตนเอง
(๒) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค สนับสนุนผูสมัครเขารับเลือกตั้งในนามของพรรค และ
ใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยความเสียสละ เต็มใจ ไมเพิกเฉยละเลยตอการเปนสมาชิกภาพที่ดี
ของพรรค
(๓) ยึดมั่นตอวินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกอยางเครงครัด
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
ขอ ๑๙ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก มีดังตอไปนี้
(๑) ให ส วั ส ดิ ก ารคุ ม ครองจากอิ ท ธิ พ ล อํ า นาจมื ด และส ง เสริ ม อาชี พ ตลอดจนให ค วามรู
ความคิดทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยตามกฎหมายบัญญัติแกสมาชิก
(๒) ใหความเปนธรรม แกสมาชิกในการแตงตั้งคัดเลือกเขารับตําแหนงทางการเมือง หรือ
การสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือการเลือกตั้งทุกระดับของพรรค
(๓) จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสมาชิก และสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๔) ให ถื อ ว า สมาชิ ก เป น บุ ค คลสํ า คั ญ ของพรรคและใหป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ สิท ธิ ข องสมาชิ ก ที่
กําหนดไวในขอบังคับพรรคปรากฏเปนจริง
หมวด ๕
การบริหารงาน
ขอ
(๑)
(๒)
(๓)

๒๐ องคประกอบของพรรคประกอบดวย
ที่ประชุมใหญ
คณะกรรมการบริหาร
คณะผูบริหาร
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(๔) สภาที่ปรึกษาพรรค
(๕) สาขาพรรค
ขอ ๒๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค (ไมเกินแปดคน)
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค (ไมเกินแปดคน)
(๕) โฆษกพรรค
(๖) เหรัญญิกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ อีกไมเกินแปดสิบคน
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารอยูในตําแหนงไดคราวละไมเกินสี่ป นับแตวันที่ไดรับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญของพรรค
ขอ ๒๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวาหาคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารตามขอ ๒๑
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหม เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหาร
ในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม
และการเสียสละใหกับพรรค จํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนด
ตาม (๒)
(๔) ให ส มาชิ ก ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ใหญ เ ป น ผู เ สนอชื่ อ สมาชิ ก เพื่ อ ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ ก
เปนกรรมการบริหาร ในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่ประชุมใหญกําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
ใหทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารตองอยูในที่ประชุมใหญดวย
ขอ ๒๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารอยูในตําแหนงครบวาระใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
ชุดใหมภายในเกาสิบวัน
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ขอ ๒๕ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) แตงตั้งและถอดถอนผูบริหาร
(๒) กํากับ ควบคุมการบริหารงานของคณะผูบริหารใหเปนไปตามนโยบายและขอบังคับ
ของพรรค
(๓) ใหคําปรึกษาแกคณะผูบริหาร
(๔) ควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่นของพรรค
(๕) ประสานงานกับองคกรตาง ๆ ของพรรค
(๖) แกไขปญหาการบริหารงานพรรคในกรณีที่คณะผูบริหารไมสามารถแกไขไดหรือเสนอมา
เพื่อขอใหแกไข
(๗) ดําเนินการบริหารงานพรรคใหบรรลุตามวัตถุประสงค นโยบาย มติ และแผนงาน
ของพรรค
(๘) กํากับดูแลการบริหารงานของสาขาพรรค
(๙) พิจารณาตัวบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑๐) พิจารณาเลือกบุคคล หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ ทางการเมือง
(๑๑) แตงตั้งที่บุคคลเพื่อใหเขามาดํารงตําแหนงในสภาที่ปรึกษาและกรรมาธิการพรรคตามความจําเปน
(๑๒) อนุมัติ และยุบเลิก การจัดตั้งสาขาพรรค และองคกรพรรค
(๑๓) อนุมัติใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานสาขาพรรค
(๑๔) พิจารณาใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนตําแหนง
(๑๕) พิจารณาความดีความชอบแตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานในกิจการตาง ๆ ทั้งหมดของพรรค
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และไมขัดตอกฎหมายและกฎระเบียบ
ของพรรค
ขอ ๒๖ กรรมการบริหารพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ที่ประชุมใหญมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ใหออก
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของคณะกรรมการบริหาร
(๔) หัวหนาพรรคลาออก หรือพนจากตําแหนง
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๒๗ กรรมการบริหารพนตําแหนง เมื่อ
ตาย
ลาออก
ขาดจากสมาชิกภาพ
ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ขององคประชุมใหออก
ขอ ๒๘ เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตามขอ ๒๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน
ขอ ๒๙ ในกรณีคณะกรรมการบริหารพนตําแหนงทั้งคณะตามขอ ๒๖ ใหหัวหนาพรรค
และคณะกรรมการบริหารที่พนตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
สั่งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม ทั้งนี้ ตองจัดประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
ชุดใหมภายในเกาสิบวัน
ขอ ๓๐ ใหมีคณะผูบริหารคณะหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหาร
หรือสมาชิก ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ รองเลขานุการ และกรรมการอื่น ๆ รวมแลว
มีจํานวนไมเกิน ๑๕ คน และใหมีการประชุมคณะผูบริหารอยางนอยสามเดือนตอครั้ง
ขอ ๓๑ คณะผูบริหารมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) เปนองคกรสําคัญที่ดําเนินกิจการของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๒) ควบคุมกํากับดูแลงานของพรรคตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ตามมติของคณะกรรมการบริหารหรือขอบังคับพรรคกําหนดไว
(๓) ออกระเบียบ กําหนดแนวทางการบริหารงานของพรรค แกไขปญหาตาง ๆ ของพรรค
และประสานงานกับกลุมการเมือง หรือองคกรการเมืองตาง ๆ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๓๒ คณะผูบริหารพนตําแหนงทั้งคณะเมื่อ
(๑) คณะกรรมการบริ ห ารมี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สองในสามของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารทั้งหมดสั่งใหพนตําแหนง
(๒) ผูบริหารวางลงสองในสามของจํานวนทั้งหมด
(๓) เมื่อครบวาระหรือพนตําแหนงทั้งคณะของคณะกรรมการบริหาร
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ขอ ๓๓ ผูบริหารพนตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการบริหาร
ทั้งหมดใหพนตําแหนง
(๔) เมื่อครบวาระหรือพนตําแหนงทั้งคณะของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๓๔ เมื่อตําแหนงผูบริหารวางลง ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งบุคคลจากกรรมการบริหาร
หรือสมาชิกใหดํารงตําแหนงแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่วางลง
ขอ ๓๕ สภาที่ปรึกษา ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ
และกรรมการอื่น ๆ รวมแลวมีจํานวนไมเกิน ๑๙ คน ซึ่งคณะกรรมการบริหารแตงตั้งจากผูที่เคยดํารง
ตําแหนงกรรมการบริหาร รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และยังเปนสมาชิกของพรรคอยู
หรือบุคคลที่หัวหนาพรรค คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
ใหสภาที่ปรึกษามีหนาที่ใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริหาร หรือ
หัวหนาพรรคตามที่เห็นสมควร
ใหมีการประชุมสภาที่ปรึกษาอยางนอยสามเดือนตอครั้ง
ขอ ๓๖ หัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) เปนผูแทนของพรรคตามกฎหมายและเปนผูรับผิดชอบสูงสุดในกิจการทั้งปวงของพรรค
(๒) เปนประธานที่ประชุมใหญของพรรค
(๓) เปนผูเรียกประชุมใหญพรรคและประชุมคณะกรรมการบริหาร
(๔) เปนผูลงนามในประกาศ นโยบายพรรค ขอบังคับพรรค ประกาศขอมติพรรค และ
คําสั่งของพรรค
(๕) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมาธิ ก ารพรรคหรื อ
คณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(๖) แตงตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง แลวรายงานใหคณะผูบริหาร
ทราบ
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(๗) พิจารณาอนุมัติการเปนสมาชิก
(๘) อื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการบริหารและกฎหมายบัญญัติในกรณีหัวหนาพรรคไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหมีอํานาจแตงตั้งผูที่มีตําแหนงรองหัวหนาหรือกรรมการบริหารทําหนาที่แทน
ขอ ๓๗ รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบงานตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๘ เลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูประสานงานระหวางคณะกรรมการบริหารรวมทั้งคณะกรรมการบริหารสาขาพรรค
และองคกรเสริมสรางพรรคในกิจการทั้งปวงของพรรค
(๒) เปนเลขานุการที่ประชุมใหญพรรค
(๓) เปนผูดําเนินการ กิจการขยายการจัดตั้ง และงานความคิดของพรรค เพื่อใหพรรคเปนที่ศรัทธา
และเชื่อมั่นของประชาชน
(๔) เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบสํานักงานเลขาธิการพรรค
(๕) มีอํานาจหนาที่อื่นตามที่ประชุมใหญพรรคและคณะกรรมการบริหารมอบหมายแลวแตกรณี
ขอ ๓๙ รองเลขาธิการพรรค เปนผูทําการแทนเลขาธิการพรรคเมื่อเลขาธิการพรรคไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไดรับมอบหมายจากเลขาธิการพรรค และเปนผูชวยเลขาธิการพรรค
ในการปฏิบัติงานตามเลขาธิการพรรคมอบหมาย
ขอ ๔๐ โฆษกพรรค มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) นําประกาศ คําสั่ง มติพรรค และเอกสารอื่น ๆ ของพรรค ตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารไปเผยแพรแกประชาชนและสมาชิก
(๒) ทําหนาที่ประชาสัมพันธของพรรค
(๓) รวบรวมขอ มู ล ข า วสารทั้ ง ด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สัง คมวั ฒ นธรรมทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศที่เปนประโยชนในการดําเนินงานของพรรค
(๔) หนาที่อื่น ๆ ตามมติของพรรคและกฎหมายกําหนด
ขอ ๔๑ เหรัญญิกของพรรคมีหนาที่ดังนี้
(๑) ควบคุมรายรับ - รายจายการเงินการบัญชีของพรรค
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(๒) ทําบัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบดุลของพรรค
(๓) ทําหนาที่อื่นตามมติของคณะกรรมการบริหารและกฎหมายกําหนด
ขอ ๔๒ กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนด
ขอ ๔๓ นายทะเบียนพรรคมีหนาที่ดังนี้
(๑) บันทึก เก็บรักษา ประวัติของคณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหาร และที่สภาที่ปรึกษา
(๒) จัดระบบทะเบียนสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) รับเรื่องราวรองทุกขและจัดทําวิธีการที่จะรับรูความตองการ และปญหาของสมาชิก
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับกําหนดวิธีชวยเหลือสมาชิกตามขอบังคับพรรค รวมทั้งมาตรการ
ในการออกบัตรใหแกสมาชิก
(๕) จัดทําวารสารของพรรคแจกจายสมาชิกเพื่อสงเสริมความรู ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมตลอดจนกิจกรรมของพรรค
(๖) อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสมาชิกและตามคําสั่งของหัวหนาพรรค และคณะกรรมการบริหาร
ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งนายทะเบียนพรรคจากกรรมการบริหารหรือสมาชิก
ขอ ๔๔ ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งบุคคลจากกรรมการบริหาร หรือสมาชิกที่มีความเหมาะสม
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการพรรค และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๔๕ ผูอํานวยการพรรคมีหนาที่เปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ของพรรค การกําหนดตําแหนง
อัตราเงินเดือน การแตงตั้ง การใหความชอบ การลงโทษ การถอดถอน เงินตอบแทน และอื่น ๆ ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะผูบริหารกําหนด
ขอ ๔๖ ใหมีคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคตามความจําเปน และเหมาะสมกับสถานการณ
คณะกรรมาธิการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๔๗ ใหคณะกรรมาธิการแตละคณะประกอบดวย
(๑) ประธาน
(๒) รองประธาน
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(๓) เลขานุการ
(๔) รองเลขานุการ
(๕) กรรมการอื่น ๆ ไมเกินสิบคน
ขอ ๔๘ ใหคณะกรรมาธิการแตละคณะอยูในตําแหนงเทาวาระของคณะกรรมการบริหาร
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๔๙ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ มีหนาที่ดังนี้
(๑) ศึกษาปญหาขอมูลที่เกี่ยวของเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
(๒) จัดทําเอกสารเผยแพร ความรู ขาวสารที่เปนสาระประโยชนแกประชาชนในนามของพรรค
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
(๓) หนาที่อื่น ๆ ตามมติของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๕๐ ใหมีคณะกรรมการรัฐสภาของพรรคที่แตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
อยูในตําแหนงและวาระเชนเดียวกับคณะกรรมาธิการ
ขอ ๕๑ ใหคณะกรรมการรัฐสภาของพรรค มีหนาที่ดังนี้
(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทูของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคกอนเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา
(๒) ประสานงานดานกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐสภาตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๓) รวบรวมเอกสารตาง ๆ จากรัฐสภาเพื่อศึกษาและติดตามบทบาทของรัฐสภา ใหทันสถานการณ
ทางการเมือง
ขอ ๕๒ สํานักงานใหญของพรรคเปนศูนยกลางของการบริหารการปฏิบัติการวางแผนและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของพรรคทั้งหลาย ตลอดจนควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานทั้งหมดของสาขาพรรค
ขอ ๕๓ เลขาธิการพรรคเปนผูกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสํานักงานใหญ โดยมีผูอํานวยการพรรค
เปนผูรับผิดชอบโดยตรง
ขอ ๕๔ สํานักงานสาขาพรรคใหเปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่พรรคไดจัดตั้ง
สาขาขึ้น โดยอยูในความควบคุมกํากั บดูแ ลของเลขานุการสาขาพรรค โดยมีประธานสาขาพรรค
เปนผูรับผิดชอบสูงสุด
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หมวด ๖
การประชุมคณะกรรมการตาง ๆ
ขอ ๕๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอยางนอยสามเดือนครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมหรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ได ตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหาร จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๖ การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม
ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่ง ทําหนาที่
เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม
หรื อไม อาจปฏิ บั ติ หน าที่ ได ก็ ให รองเลขาธิ การพรรคคนใดคนหนึ่ งทํ าหน าที่ แทน มติ ของที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม ถามีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด
ขอ ๕๗ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ได ตามความจําเปน
หรือตามคําขอจากกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอ
ใหมีประชุมเปนพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๘ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุมใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานที่ประชุม แตหากประธานสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได
ก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม ถามีเสียงเทากันใหประธาน
ในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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ขอ ๕๙ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ หรือคณะกรรมาธิการใหดําเนินการตามความจําเปน
และเหมาะสม การประชุมของคณะกรรมการอื่น ๆ หรือกรรมาธิการจะตองมีกรรมการหรือกรรมาธิการ
ในคณะนั้น ๆ มารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการ หรือคณะกรรมาธิการนั้น ๆ
จึงเปนองคประชุมและมติที่ประชุมใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม ถามีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
เปนผูออกเสียงชี้ขาด
หมวด ๗
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๖๐ ในทองที่ใดมีสมาชิกสามัญประสงคจะจัดตั้งสาขาพรรค ใหสมาชิกผูเริ่มจัดตั้ง
จัดประชุมสมาชิกสาขาพรรคนั้นเปนครั้งแรกจํานวนไมต่ํากวายี่สิบหาคน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
หลังจากนั้นใหจัดสงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรค รายชื่อ อาชีพ ที่อยู ของผูดําเนินการตามแบบพิมพ
ของพรรคพรอมทั้งชื่อ อาชีพ ที่อยู ลายมือชื่อกรรมการสาขาพรรคไปยังสํานักงานใหญพรรค เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห มี ก ารจั ด ตั้ ง สาขาและแจ ง ต อ นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ภายในสิบหาวันนับแต
วันที่คณะกรรมการบริหารไดอนุมัติใหจัดตั้งสาขา
ถาทองที่ใดยังไมพรอมที่จะตั้งเปนสาขาพรรค หากหัวหนาพรรคพิจารณาเห็นสมควรจะให
จัดตั้งเปนศูนยประสานงานไปกอนก็ได
การกําหนดทองที่ตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองนั้น ใหถือเขตเลือกตั้งตามกฎหมาย
เลือกตั้ง หนึ่งเขตเปนหนึ่งทองที่ ในทองที่หนึ่ง ๆ จะตั้งสาขาพรรคไดเพียงสาขาเดียวเทานั้น แตจะมี
ศูนยประสานงานไดอีกตามความจําเปน
ขอ ๖๑ คณะกรรมการสาขาพรรคใหมีจํานวนไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค (ไมเกินสองคน)
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค (ไมเกินสองคน)
(๕) โฆษกสาขาพรรค
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(๖) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๗) กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกไมเกินสิบคน
ขอ ๖๒ คณะกรรมการสาขาพรรคมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป กรรมการสาขาพรรค
ที่พนตําแหนงแลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคอีกก็ได
ขอ ๖๓ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหเลือกประธานสาขาพรรคเปนอันดับแรก
แลวเลือกกรรมการอื่น ๆ ไมเกินสิบสี่คน การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรค
จะตองมีผูรับรองไมนอยกวาหาคน ผูรับรอง ผูไดรับเลือกเปนกรรมการ และผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยู
ในที่ประชุมใหญของสาขาพรรค
ขอ ๖๔ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการของสาขาพรรคใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองและวางแผนงานโครงการเสนอคณะกรรมการบริหาร
(๒) เผยแพรนโยบาย กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิก
(๓) อํานวยความสะดวกและชวยเหลือสมาชิกในเขตพื้นที่ของแตละสาขาพรรค
(๔) สงเรื่องราวรองทุกขของสมาชิกพรรคเพื่อดําเนินการแกไขแลวรายงานใหคณะกรรมการบริหาร
ทราบเปนกรณีไป
(๕) รับผิดชอบในการสรางสาขาพรรคใหเปนที่ศรัทธาของประชาชนและขยายจํานวนสมาชิก
ใหมากขึ้น
(๖) คัดเลือกสมาชิกที่เหมาะสมเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัด หรือ
เขตเลือกตั้งของสาขาพรรคเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
(๗) หนาที่อื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด
ขอ ๖๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนตําแหนงทั้งคณะเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) กรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการพรรค
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนตําแหนง
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ขอ ๖๖ เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพนตําแหนงทั้งคณะใหประธานสาขา หรือรองประธาน
สาขาพรรค หรือกรรมการบริหาร หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจเรียก
ประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๖๗ กรรมการสาขาพรรคพนตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก ใหถือเอาวันที่เจาหนาที่สํานักงานใหญพรรคไดลงเลขรับหนังสือแลว
(๓) ขาดสมาชิกภาพ
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนตําแหนงตามขอ ๒๕ (๑๔)
(๕) คณะกรรมการสาขาพนตําแหนงทั้งคณะตามขอ ๖๕
ขอ ๖๘ ใหประธานสาขาพรรค เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรค
ไมสามารถเขารวมประชุมใหญได ใหรองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาคนใดคนหนึ่งเขารวม
ประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
หมวด ๘
การประชุมใหญของพรรค
ขอ ๖๙ ที่ประชุมใหญของพรรคมีสองกรณี คือ
(๑) การประชุมใหญสามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารจัดใหมีขึ้นเปนปกติ
ปละหนึ่งครั้ง
(๒) การประชุมใหญวิสามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารเรียกประชุมนอกเหนือจาก
การประชุมใหญสามัญตามปกติ หรือกรณีกรรมการบริหารจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
คณะกรรมการบริหารเทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญ
วิสามัญ
ขอ ๗๐ หนังสือรองขอใหประชุมใหญวิสามัญตองระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญ
วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
ขอ ๗๑ เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญใหประชุมคณะกรรมการบริหาร
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเพื่อกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระใหเปนไป
ตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
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ขอ ๗๒ ที่ประชุมใหญเปนองคกรสูงสุดของพรรค ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการบริหาร
(๒) ประธานสาขาพรรค หรือรองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐมนตรีที่สังกัดพรรคขณะนั้น
(๔) สมาชิกสามัญของพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๗๓ องคประชุมใหญของพรรคจะตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคนหรือ
ตามกฎหมายบัญญัติการลงมติใหถือเสียงขางมากของผูเขารวมประชุมในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๔ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถ าหัวหนาพรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับ
ถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารที่มาประชุมเลือก
กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งเปนประธานและใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ก็ใหรองเลขาธิการพรรค หรือกรรมการบริหาร
คนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๗๕ ในการประชุมใหญของพรรคทุกครั้งตองแจงใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวา
เจ็ดวันโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
ขอ ๗๖ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหาร
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามกฎหมายบัญญัติ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หมวด ๙
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๗๗ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสาขาพรรคควรจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ
สาขาปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญ อาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค เรียกประชุมหรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรค ใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
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ขอ ๗๘ หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณา
เรื่องใดและเหตุผลเรงดวนอยางใด เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคเรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
ขอ ๗๙ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสาขาพรรค เปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการประชุมใหญสาขาพรรค แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรค
เขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม ญัตติของผูใหเรียก
ประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรค พรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๐ ที่ประชุมใหญของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการบริหาร หรือผูที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๒) สมาชิกสามัญในเขตพื้นที่ของสาขาพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค หรือ
คณะกรรมการบริหาร
ขอ ๘๑ ในการประชุมใหญของสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๘๐ มาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบหาคนจึงจะเปนองคประชุม การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่
มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
ขอ ๘๒ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาหรือกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริหารมอบหมายคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ก็ใหรองเลขานุการสาขาหรือกรรมการ
สาขาคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๘๓ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
(๒) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๘๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกครั้ง ใหประธานสาขาพรรค หรือ
รองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการบริหาร หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร แจงกําหนดการประชุมสาขาพรรค ใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมดวย
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หมวด ๑๐
การใหความรูท างการเมืองแกสมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไป
ขอ ๘๕ เพื่อสงเสริมใหสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปมีความรูความเขาใจการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจนรูสึกหวงแหนในสิทธิและหนาที่
ของตนตามรั ฐ ธรรมนูญ พรรคประชาธิ ปไตยกา วหน าจึงได กําหนดแนวทางและวิธีก ารใหค วามรู
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไปดังนี้
(๑) จัดใหมีหลักสูตรอบรมการเมืองโดยแบงขั้นความรูไวสามระดับ คือ ระดับผูบริหารหรือ
กรรมการบริหาร ระดับผูบริหารสาขาพรรค และผูปฏิบัติงานของพรรคทั่วไป
(๒) การจั ด สั ม มนาการเมื อ งและเชิ ญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างการเมื อ งเป น วิ ท ยากรให ค วามรู
แกกรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกผูปฏิบัติงานของพรรค
(๓) การออกเอกสารเผยแพรแจกจายขา วสารการเมือ ง เศรษฐกิจ และสัง คมวัฒนธรรม
แกบุคคลทั่วไป
(๔) เผยแพรแนวความคิด อุดมการณ และนโยบายพรรคผานสื่อมวลชนตามสถานการณ
(๕) ใหสมาชิกและประชาชนเสนอความคิดเห็นทางการเมืองมายังพรรคเพื่อตรวจสอบความคิด
และความตองการทางการเมืองของประชาชนทั่วไปและสมาชิก
หมวด ๑๑
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
ขอ ๘๖ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธา
และไววางใจของประชาชน จึงกําหนดวินัยที่เปนขอหามและขอปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบาย ขอบังคับ มติ และประกาศของพรรคอยางเครงครัด
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกเพื่อประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นทั้งภายในพรรคและนอกพรรค
(๓) ไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอก
(๔) ไมปกปดความผิดของสมาชิกทุกระดับและไมละเลยตอการแจงความผิดอันจะกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอพรรคไมวากรณีใด
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(๕) ไม ป ฏิ บั ติ ฝ า ฝ น กฎหมาย หรื อ ผิ ดต อ ศี ล ธรรมอั น เปน เยี่ ย งอย า งไมดี แ ละเป น ที่ ค รหา
ตอบุคคลทั่วไป
ขอ ๘๗ เพื่อเปนการสงเสริมจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกจึงควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีการประพฤติและดํารงชีพดวยความสุจริต
(๒) แสดงความยึดมั่นในแนวทางอุดมการณและอุดมคติของพรรคอยางเครงครัด
(๓) ไมมีความถือตนเองเปนใหญ และยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อรักษาความสามัคคี
ของมวลสมาชิก
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๘๘ การกลาวหาสมาชิกคนใดวาไดกระทํา หรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
เมื่อไดรับหนังสือแลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน
ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาดหรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา ตลอดจน
แสดงหลักฐานฝายตนภายในระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๘๙ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) วากลาวตักเตือนสมาชิกผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกผูถูกกลาวหา
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ขอ ๙๐ ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษโดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหา
ออกจากทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารถือเปนอันสิ้นสุด
ขอ ๙๑ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๙๒
คณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบในเบื้องตนแลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๔
หมวด ๑๓
การคัดเลือกสมาชิกเพื่อสงเขารับเลือกสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ขอ ๙๒ ใหคณะกรรมการบริหารประจําจังหวัดเปนผูคัดเลือกบุคคลเขาสมัครเปนผูรับเลือกตัง้
ในเขตเลือกตั้งโดยใหสมาชิกของแตละเขตในจังหวัดรวมคัดเลือกผูสมัครเขารับเลือกตั้งพรรคแลวสงรายชื่อ
ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณา
ขอ ๙๓ คณะกรรมการบริหารเปนผูคัดเลือกบุคคลเขารับสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อพรรค (PARTY LIST)
ขอ ๙๔ ในกรณีที่จังหวัดใดยังไมไดจัดตั้งสาขาพรรคใหสมาชิกสามัญของพรรคที่ประสงค
จะสมัครรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตของจังหวัดนั้นใหแจงความจํานงไปยังคณะกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณา
หมวด ๑๔
การบริหารการเงินและทรัพยสินและการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๕ พรรคและสาขาพรรคมีรายไดจาก
(๑) รายไดจากคาบํารุงของสมาชิก
(๒) รายไดจากการบริจาคโดยไมขัดตอกฎหมาย
(๓) รายไดหรือรายรับจากกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย
(๔) รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ
ใหหัวหนาพรรคจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกรายในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิกใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
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(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้นหรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงในบัญชีและในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาไดใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
หัวหนาพรรค กรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกซึ่งไดรับการบริจาค
ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับการบริจาค
บรรดาเงินที่พรรคไดรับการบริจาคมาใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย
โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรค และเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชยใหหัวหนา
แจ งหมายเลขบัญ ชีเ งิน ฝากและจํา นวนเงิน ที่เ ป ดบั ญชี ของทุ กบั ญชี พร อ มทั้ง สง สํา เนาบั ญชี เงิ นฝาก
ที่ธนาคารพาณิชย รับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๙๖ รายจายของพรรค มีดังนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๙๗ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจายซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือน และคาจาง คาตอบแทนใชสอย และ
คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ และอื่น ๆ
ขอ ๙๘ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรคใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๙๙ การรับและการจายเงินของพรรคใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนดไว แตจะตองไมขัดหรือแยงตอขอบังคับพรรคหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายและรายรับซึ่งไดจาก
เงินสนับสนุนจากรัฐตามขอ ๙๕ (๔) จะตองนําเงินจํานวนดังกลาวไมนอยกวากึ่งหนึ่งไปใชจายเพื่อ
การบริหารพรรคและสาขาพรรคการหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้ง การใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
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ขอ ๑๐๐ ใหคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบการบริหารการเงิน และการบัญชีของพรรค
และสาขาพรรคใหถูกตองตามความเปนจริง โดยใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญโดยหัวหนาพรรค และสาขาพรรคโดยประธานสาขาพรรคจัดทําบัญชี
ของพรรคและบัญชีสาขาพรรคประกอบดวย
(ก) บัญชีรายวันแสดงรายได หรือรายรับ และแสดงคาใชจาย หรือรายจาย
(ข) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) บัญชีแยกประเภท
(ง) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ใหประธานสาขาพรรคสงสําเนาบัญชีรายรับจากการบริจาคไปใหสํานักงานใหญภายหลังจาก
ลงรายการแลวเสร็จโดยเร็ว แตทั้งนี้ตองไมเกินภายในหาวัน
(๒) การจัดทําบัญชีตาม (๑) ใหจัดทําเปนงบการเงินเปนประจําทุกป โดยงบการเงินตอง
ประกอบดวย งบดุล งบรายได และคาใชจาย และใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงินดังกลาวพรอมกับ
รับรองความถูกตอง แลวสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(๓) พรรคตองจัดทํางบการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคดวยในทุกรอบปปฏิทิน
โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และรับรองแลว และตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ
ภายในเดือนเมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลว ใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญญิกพรรค และใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติพรอมทั้งสําเนาบัญชีตาม (๑)
(๔) พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงิน ที่ไดรับสนับสนุนจากรัฐทุกรอบปปฏิทินใหถูกตอง
ตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
หมวด ๑๔
การตีความขอบังคับ
ขอ ๑๐๑ ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูมีอํานาจตีความขอบังคับ การตีความตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ของคณะกรรมการบริหารที่เขาประชุมและอยูในที่ประชุมขณะลงมติ
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หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๑๐๒ การแกไขเพิ่มเติมขอ บังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็แตดวย
ความเห็นชอบของพรรคของคณะกรรมการบริหารและไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของพรรค
ขอ ๑๐๓ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคหรือนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไข
ตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหาร หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๑๐๔ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจ
ตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
หมวด ๑๖
การยุบหรือเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๐๕ โดยที่พรรคประชาธิปไตยกาวหนามีความมุงหมายที่จะสรางสรรคสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหเปนผลสําเร็จและเขามามีสวนในภารกิจแหงการธํารงรักษา
ความถูกตองของระบอบประชาธิปไตย พรรคนี้จึงไมมีการยุบหรือเลิกตัวเอง เวนไวแตจะถูกยุบหรือเลิก
โดยกฎหมายหรือถูกบังคับโดยวิธีการอื่นใดนอกเหนืออํานาจที่จะหลีกเลี่ยงไมไดเทานั้น
ขอ ๑๐๖ ในกรณีที่ยุบหรือเลิกพรรคโดยกฎหมายหรือถูกบังคับใหยุบหรือเลิกพรรคใหทรัพยสิน
ของพรรคตกเปนของสภากาชาดไทย หรือมูลนิธิอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริหารสําหรับการยุบ
หรือเลิกพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
หมวด ๑๗
การรวมพรรค
ขอ ๑๐๗ การรวมพรรคอาจเปนการรวมกันเพื่อจัดตั้งเปนพรรคการเมืองใหม หรืออาจเปน
การรวมเขาเปนพรรคการเมืองเดียวกับอีกพรรคการเมืองที่เปนหลักก็ได
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ขอ ๑๐๘ การรวมพรรคตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
มติใหรวมพรรคตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตยกาวหนา จํานวน ๙ คน คือ
๑. นางสาวอิสรา ยวงประสิทธิ์
หัวหนาพรรค
๒. นางสาวสมจิตต อาหวัง
รองหัวหนาพรรค
๓. นายดาโอะ โตะแปเราะ
เลขาธิการพรรค
๔. นางสาวิตรี ปานเพ็ง
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวยุวดี ทองอยูเลิศ
เหรัญญิกพรรค
๖. นางแพรชมพู สุขเสถียรพิภพ
โฆษกพรรค
๗. นางวิไล ใยโพธิ์ทอง
กรรมการบริหารพรรค
๘. นางสุรินทร เขตศักดิ์ประชา
กรรมการบริหารพรรค
๙. นางพิมพนาถ ยวงประสิทธิ์
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

