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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคปวงประชาธรรม
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคปวงประชา
ธรรม ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองของพรรคปวงประชาธรรม ดังนี้
นโยบายพรรคปวงประชาธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๐
พรรคปวงประชาธรรมจะยึดมั่นในอุดมการณของการบริหารพรรคที่อยูภายใตกฎหมายของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ จะยึดผลประโยชน
ของชาติและประชาชนเปนหลักในการบริหารประเทศ จึงไดกําหนดนโยบายของการบริหารไว ๑๖ ดาน
ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓. นโยบายดานสังคมวัฒนธรรม
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
๕. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
๖. นโยบายดานการศึกษา
๗. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
๘. นโยบายดานการตางประเทศ
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. นโยบายดานแรงงานสวัสดิการและสังคม
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสในสังคม
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
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นโยบายดานการตอตานยาเสพติด และโรคติดตอที่รุนแรง
นโยบายดานการสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
นโยบายดานการสื่อสารและการโทรคมนาคม
นโยบายดานการกีฬา

๑. นโยบายดานการเมืองและการปกครอง
ปญหาการเมืองที่ยังไมเปนระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ นับวาเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
พัฒนาประเทศชาติ ฉะนั้น พรรคปวงประชาธรรมจึงเนนการแกปญหาหลักของชาติดวยการเริ่มตน
จัดระบบการเมืองใหเปนระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
โดยจะเนน ความสําคัญในการบริหารตามหลักของระบอบประชาธิปไตยที่จะตั้งพรรคการเมืองโดย
การเมืองเปนของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนอยางแทจริง ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการเปนของประชาชนโดยยึดถือ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๒) ให ค นไทยทุ ก หมู เ หล า มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพสมบู ร ณ ภ ายใต ก ฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยและปลูกจิตสํานึกสงเสริมใหคนไทยมีความรักชาติบานเมืองและมีจิตสํานึกในหนาที่
ของตนที่มีตอชาติบานเมือง
(๓) สงเสริมและสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และแกกฎหมายบางฉบับที่ลาหลัง ที่ยัง
ไมเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ
(๔) สนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการประจํามีสวนรวมทางการเมืองอยางเปดเผยเพื่อเพิ่ม
จิตสํานึกในการรับใชชาติ และหนาที่ของตนเองในชาติ และประชาชน
(๕) การกระจายอํ านาจการปกครองสว นภู มิภ าค และส วนทองถิ่น อย างมี ระบบเพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการกระจายอํานาจความเจริญสูชนบทอยางแทจริง
(๖) ใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) สงเสริมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสว นรวมทางการเมืองอยางกวางขวาง และเผยแพร
ความรูความคิดทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) สงเสริมและสนับสนุนใหมีมาตรฐานในระบบงานราชการ และรวมทั้งการเลื่อนตําแหนง
ของขาราชการทุกระดับขั้นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุด
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(๙) ปกปองคุมครองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงษทุกพระองค
อยางเต็มรูปแบบ
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) ทบทวนและพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหตรงกับสภาพความเปนจริง โดย
ยึดหลักของระบบเศรษฐกิจการแขงขันเสรีที่เปนประโยชนตอสังคมไทยและประเทศชาติ
(๒) ใหการสนับ สนุน การกํา หนดมาตรฐานของผลผลิตทางดานเกษตรและอุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพื่อการสงออกที่มีคุณภาพ
(๓) สงเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒ นา โดยใชทรัพยากรของชาติใหนอยที่สุดเพื่อ
ผลประโยชนสูงสุดของชาติโดยรวม
(๔) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกร ชาวนา ชาวไร มีที่ทํากินเปนของตนเอง และกําหนดพื้นที่
ทางการเกษตร และที่อยูอาศัยใหแนนอนทั่วประเทศ
(๕) พัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจ โดยใชหลักการแขงขัน เสรีและการแปรรูปรัฐ วิสาหกิจ โดย
กําหนดอัตราสวนในการถือหุน ของรัฐ บาลตองเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนหุนทั้งหมดในกรณีของ
รัฐวิสาหกิจหลัก และอาจจะเปนผูถือหุนนอยกวาครึ่งหนึ่งของหุนทั้งหมด ในกรณีของรัฐวิสาหกิจรอง
(๖) กระจายความเจริญและสนับสนุนการเพิ่มงานไปสูชนบท เพื่อผอนคลายความแออัดใน
เมืองหลวง
(๗) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรม กําหนดมาตรการควบคุมราคา
สิน ค า เครื่อ งอุ ปโภคบริโ ภค ตลอดจนการค ากํ าไรเกิ น ควร และปอ งกั น การกั กตุ น สิน คา อย างมี
ประสิทธิภาพ
(๘) ยกระดั บ มาตรฐานการครองชี พ และความเป น อยู ข องประชาชนให สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให
สอดคลองตอการพัฒนาประเทศ
(๙) แก ไ ขป ญ หาการเงิ น การคลั ง และการธนาคารให ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาเศรษฐกิ จ
หลีกเลี่ยงการผูกขาดและใหมีการควบคุมการปลอยสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษามาตรฐาน
เงินตราของประเทศโดยยึดถือความเปนอิสระและมาตรฐานสากลเปนหลัก
(๑๐) ปองกันมิใหเกิดภาวะเงินเฟอหรือภาวะการเงินใด ๆ โดยใหความสําคัญในการจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจายแผนดินอยางเหมาะสม ดวยการประหยัดและปองกันการรั่วไหล
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(๑๑) รวมมือกับตางประเทศในดานการลงทุนรวมกันในดานเศรษฐกิจภายใตความเปนอิสระ
และพึ่งตนเอง โดยยึดหลักการเสียเปรียบนอยที่สุดเปนหลัก
(๑๒) สนับสนุนใหตั้งองคกรเศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อประสานงานชวยเหลือสนับสนุนและให
ความคุมครองดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และผลผลิตอื่น ๆ ที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
(๑๓) พัฒนาการวางผังเมืองของทุกจังหวัดใหเปนระเบียบ และไดม าตรฐานตามหลักการ
จัดผังเมืองสากล และเนนการกอสรางที่ไดมาตรฐานและมีที่มาของศิลปะของชาติไทยในการออกแบบ
และกอสราง รวมทั้งวัสดุที่จะนํามาใชในการกอสราง
(๑๔) สนับสนุนใหขาราชการและประชาชนทั่วไป มีความเปนอยูและดําเนินชีวิตตามแบบ
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเองเปนหลัก
๓. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
(๑) ปองกันและแกไขปญหาเหตุแหงความไมเปนธรรมในสังคมทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น
จนกระทั่งถึงระดับชาติพรอมทั้งสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลา
(๒) ปลูก ฝง จิต สํา นึก และอุด มการณป ระชาธิ ปไตยอัน มีพระมหากษั ตริ ยทรงเปน ประมุ ข
ของชาติแกประชาชน และขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง
(๓) ดําเนินการเปน ขั้น ตอนในการประกัน สังคมแบบสมบูรณ เต็ม รูปแบบโดยใหแผนการ
ประกันสังคมนั้น สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เปนเอกลักษณ
ของชาติ
(๕) ใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการนับถือศาสนา และสามารถประกอบพิธีศาสนาที่
ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาดวยความบริสุทธิ์ และใหสถาบันทั้งหลายมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมอยางถูกตอง
(๖) จะนํานโยบายการบริหารและสงเสริมใหศาสนาทุกศาสนา ดําเนินการใหถูกตองตามหลัก
ศาสนาอยางแทจริงเพื่อใหศาสนาเปนที่เลื่อมใสของประชาชน
(๗) กําหนดมาตรการและวิธีปลูกฝงชาตินิยมใหแกเยาวชนและประชาชนทุกหมูเหลา เพื่อ
เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอประเทศ
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๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
(๑) สงเสริมและปรับปรุงแกไขระบบสหกรณ กลุมเกษตรกรและกลุมสาขาอาชีพทุกรูปแบบ
ใหมีประสิทธิภาพและมีบทบาทหนาที่ที่เขมแข็งขึ้นทั้งทางดานการผลิตและการจัดจําหนาย ตลอดจน
การบริหารองคกรเพื่อการพึ่งตนเองในยุคโลกาภิวัตน
(๒) ประกัน การผลิ ตและราคาผลผลิต ของเกษตรกรอย า งเป น ระบบและเป น ธรรม เพื่ อ
แกปญหา การผลิตและราคาผลผลิตที่ตกต่ํา
(๓) สงเสริม การคน ควาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบผสมผสานและแบบปลอดสารพิษให
สอดคลองกับการศึกษาคนควาดานเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายตลาดสินคาเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ํา แมน้ํา ชายฝงทะเล ทั้งประเทศใหเปนแหลงน้ําธรรมชาติ
สะอาดปราศจากสารพิษ เนื่องจากมลภาวะและพาหนะของโรคภัยตาง ๆ
(๕) ปรับปรุงระบบชลประทาน แหลงน้ําตาง ๆ ใหทั่วถึงทุกภาค เพื่อผลประโยชนทางดาน
การเกษตร การประปา และการปองกันน้ําทวมอยางเปนระบบ
(๖) สนับสนุนการตลาดการเกษตรของสหกรณจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อผลการตลาดและพยุง
ราคาผลผลิตทางดานการเกษตรภายในประเทศ และตลาดสงออกอยางเปนระบบ
(๗) หยุดยั้งการทําลายปาไมแ ละทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด พรอมกับดําเนินการฟน ฟู
อนุรักษสภาพปาตนน้ําลําธาร เพื่อคงไวซึ่งปาไมและธรรมชาติที่สมบูรณ
(๘) ปรับปรุงระบบและวิธีการการปฏิรูปที่ดินใหเปนรูปธรรมอยางจริงจัง เพื่อปองกันการรุก
ล้ําเขตที่ดินที่เปนปาสงวนและที่สาธารณะ
(๙) สนับสนุนการปลูกปาชายเลนทั่วประเทศเพื่อสงเสริมการเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติ
(๑๐) ใหการสนับสนุนการประมง รวมทั้งประมงน้ําจืด ประมงชายฝง และประมงไกลฝง
โดยออกมาตรการ การทําประมงในเขตหวงหาม และฤดูวางไขอยางเปนระบบ
(๑๑) สงเสริม อนุรักษพันธุสัตวปาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
(๑๒) หามาตรการพักชําระหนี้สินและปลดหนี้เกษตรกรอยางเปนระบบเพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
๕. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
(๑) สนับสนุนและใหการคุมครองผลผลิตที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
(๒) ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกหมูเหลา ใชผลิตภัณฑที่ผลิตโดยคนไทย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐและผูที่มีขีดความสามารถดานตาง ๆ ไดมี
สวนรวมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและผลผลิตดานอุตสาหกรรม
(๔) สงเสริมอุตสาหกรรมการสงออกขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนอุตสาหกรรมภายใน
ครัวเรือนของชุมชนใหเปนรูปธรรม
(๕) เรงรัดการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและความจําเปนพื้นฐาน ตลอดจนสาธารณูปโภค
ใหพอเพียง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศและการรวม
ลงทุนกับตางประเทศ
(๖) สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตลอดจนอาจารยและนักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
คนควาพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพและผลผลิตอุตสาหกรรม
ของประเทศ
(๗) ควบคุ ม มลภาวะที่ เ กิ ด จากโรงงานอุ ต สาหกรรมอย า งเข ม งวด เพื่ อ รั ก ษาไว ซึ่ ง
สภาพแวดลอมและธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล
(๘) ใหการสนับสนุน และคุม ครองอยางเต็ ม รูป แบบกับโรงงานอุ ตสาหกรรมของคนไทย
ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ เพื่อที่จะเปนหลักของระบบอุตสาหกรรมของชาติ
ในเชิงการผลิตเพื่อการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
(๙) ให การสนับ สนุ น ในการลงทุน รว มกั น กั บบริ ษัท ตา งชาติ และโรงงานอุ ตสาหกรรม
ทุกชนิดในรูปแบบของการถายทอดเทคโนโลยีที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย
(๑๐) ออกมาตรการใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานมีสวนรวมในการเปนเจาของโดยเปนผูถือ
หุนกับบริษัท และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญของชาติ เพื่อเปดโอกาสสนับสนุนใหผลผลิตของ
อุตสาหกรรมดังกลาวไดมีสวนในการนํากลับมาขายใหกับหนวยงานของรัฐรวมถึงการพัฒนาและวิจัย
รวมกันตอไป
(๑๑) สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรอยางเต็มรูปแบบและตอเนื่อง
๖. นโยบายดานการศึกษา
(๑) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ ด็ ก และเยาวชนรั ก ในการเรี ย นและการศึ ก ษาหาความรู
ตลอดเวลา
(๒) สงเสริมและใหการสนับสนุนแกเด็กและเยาวชนที่มีบิดา มารดา หรือผูปกครองที่มีฐานะ
ยากจนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานสามารถเขาเรียนไดโดยไมตองเสียคาเลาเรียนทุกระดับการศึกษา

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๓) ออกมาตรการใหค รูแ ละอาจารยต องมีก ารพั ฒนาในการสอนให มีป ระสิท ธิภ าพและ
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ การเรียนการสอนใหสอดคลองกับการ
พัฒนาการศึกษาของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต
(๕) สนับ สนุน ให สถาบัน การศึกษาต าง ๆ ทุก ระดั บไดมีก ารดําเนิน กิ จกรรมรว มกัน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรูและทัศ นคติของแตละคน จัดการการขัดแยงระหวางสถาบัน การศึกษาและใหมี
มาตรการอยางเฉียบขาดกับนักเรียนและนักศึกษาอยางรายแรง
(๖) สนับสนุ น ใหมีก ารผลิ ตบุคลากรในสาขาวิ ช าชีพที่ กําลังขาดแคลนโดยมุงเนน เพื่อให
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรม เปนตน
ใหเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ
(๗) สนับสนุนใหผูที่ดอยโอกาสในสังคมและผูพิการมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรมวิชามากขึ้น
โดยยึดถือการพึ่งตนเองเปนหลัก
(๘) เสริม สรางสวัสดิการ ขวัญกําลังใจ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแ กครูอาจารยและ
บุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับ
(๙) ปรับปรุงโครงสรางการบริหาร และการดําเนินการทั้งปวงของสถาบันการศึกษาใหเจริญ
กาวหนาและคลองตัว ตลอดจนอิสระในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
(๑๐) ดํา เนิ น การหามาตรการพั กชํ า ระหนี้สิ น ครู อาจารย และปลดหนี้สิ น ครู อาจารย
ทั่วประเทศอยางเปนรูปแบบโดยเนน ครู อาจารย ที่มีคุณภาพเปน หลัก เพื่อใหการศึกษาของชาติ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๑๑) สนับสนุ น ใหมีก ารแปลและเรียบเรียงหนั งสือตํ าราเรี ยน หรือเอกสารอางอิง ที่ใ ชใ น
สถาบัน การศึกษาในตางประเทศเพื่อใหนักเรียนและนักศึกษามีโอกาสไดศึกษาหาความรูไดกวางขวาง
ยิ่งขึ้น
๗. นโยบายดานการปองกันประเทศ และความมั่นคง
(๑) พัฒนาพลังอํานาจของชาติใ หเขม แข็งและมีประสิทธิภาพทุกดานพรอมที่จะเผชิญภั ย
คุกคามจากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบ
(๒) ให ก องทั พ มี บ ทบาทในการพั ฒ นา และร ว มมื อ เสริ ม สร า งความมั่ น คงของชาติ
ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๓) สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้นใชเองบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองอยางคุมคาและ
ประหยัด
(๔) ปรับปรุงและสนับสนุนสวัสดิการทหาร องคการทหารผานศึกและครอบครัวทหารใหดีขึ้น
เพื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่รับใชประเทศชาติ
(๕) ปรับปรุงโครงสรางของกองทัพ ใหมีขีดความสามารถ ศักยภาพ ความนาเชื่อถือและ
ความเขมแข็งอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการสงเสริมทางดานการศึกษา การซอมรบ การฝกอบรมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) ประสานความรวมมือกับมิตรประเทศในการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ทางการทหารเพื่ อ
ผลประโยชนรวมกันในการฝกซอมรบ หรือการแลกเปลี่ยนความรูเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งกันและกัน
(๗) จัดตั้งหนวยตรวจสอบพิเศษ เพื่อปองกันและติดตามการแทรกแซงกิจการตาง ๆ การทํา
จารกรรมจากขบวนการกอการรายจากภายนอกประเทศอยางจริงจัง
(๘) ใหเพิ่มประสิทธิภาพของกําลังทหาร ตํารวจตระเวนชายแดน และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตลอดตามแนวชายแดนและแนวชายฝ งทั่ วประเทศ เพื่อ ปอ งกั น การรุ กล้ํ าและการแทรกแซงจาก
ตางประเทศ
(๙) ใหเพิ่มประสิทธิภาพและความเขมงวดระบบการตรวจสอบคนเขาเมือง โดยผิดกฎหมาย
ผูลี้ภัย ผูลี้ภัยการเมืองและอื่น ๆ
(๑๐) สรางมาตรฐานของขาราชการ ทหาร ตํารวจ บนพื้นฐานของความรูและความสามารถ
โดยพิจารณาจากฐานการศึกษา ผลงาน ประสบการณ และการทดสอบ เปนตน โดยยึดหลักของ
ความยุติธรรมในการเลื่อนขั้นยศ
(๑๑) กําหนดแผนและมาตรการความมั่นคงของชาติใหเปนรูปธรรมและชัดเจน
๘. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) ดําเนินนโยบายอยางเปนอิสระโดยยึดหลักการของผลประโยชน และความมั่นคงของชาติ
เปนสําคัญ
(๒) กระชับความสัมพันธอันดีกับตางประเทศทุก ๆ ประเทศโดยไมเลือกการปกครองในลัทธิ
ที่แตกตางกัน และใหความสําคัญในดานเชิงการฑูตอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
(๔) ทบทวนและปรับปรุงสนธิสัญญาตาง ๆ ที่ประเทศไทยเสียเปรียบใหดีขึ้นอยางสมบูรณแบบ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๕) สนับสนุนการสงเสริมใหสถานฑูตไทยที่ประจําอยูในประเทศตาง ๆ เปน องคกรของ
ประเทศที่ จ ะต อ งขยายงานด า นการเผยแพร วั ฒ นธรรมไทย การค า ขายและการส ง ออกอย า งมี
ประสิทธิภาพ
(๖) รับ ความช ว ยเหลือ จากต า งประเทศให น อ ยที่ สุ ด โดยปราศจากเงื่อ นไขที่ จ ะทํ า ลาย
ประโยชน และความมั่นคง ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในประเทศทั้งปวงของชาติ
(๗) เนน เพิ่ม นโยบายทางการฑูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหรายงานและเก็บขอมูลที่เปน
ประโยชน ในทางการเมือง การคาขาย สังคมและวัฒนธรรมใหมากที่สุด เพื่อนํามาวิเคราะหในการ
ดําเนินการตาง ๆ และเพื่อความมั่นคงของประเทศในดานการปฏิบัติการทางการฑูต
(๘) กําชับใหสถานฑูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหดูแลชวยเหลือคุมครอง และบริการคนไทย
ที่ไปอาศัยหรือดําเนินธุรกิจอยูในประเทศนั้น ๆ อยางเปนรูปแบบ
(๙) สนับสนุน ใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมผานสถานฑูตไทยหรือ
สถาบันศูนยศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในตางประเทศ
(๑๐) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนทางดานวิช าการทหารผานผูชวยฑูตฝายทหารเพื่อความ
มั่นคงของประเทศ
(๑๑) สนับ สนุน ให มีการตั้ งองคกรระหวา งประเทศ เพื่อประสานกับตํ ารวจสากลในกรณี
ผูกอการรายขามชาติ และการติดตามจับกุมผูตองหาที่หลบหนีเขามาแฝงตัวภายในประเทศ หรือการ
หลบหนีออกนอกประเทศ
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๑) ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยเน น ให อ าจารย
จากสถาบันการศึกษาจากสวนงานราชการตาง ๆ ตลอดจนนักวิชาการจากภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาเพื่อประโยชนเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การบริหาร และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และการสงออก
(๒) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับนานาประเทศเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
กอ ใหเกิดความคิดริเริ่มและเพื่อใหเทคโนโลยีเหลานี้มีคุณ ภาพและพอเพียงที่จะพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตอไป
(๓) ใหนําเทคโนโลยีของการใชพลังงานจากธรรมชาติตาง ๆ ที่มีอยูแลวมาประยุกตใชในเชิง
อุตสาหกรรม การเกษตรและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพเพื่อประโยชนโดยรวมของประชาชน
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(๔) สนับ สนุน ใหห นวยงานเอกชนสามารถนํ าเทคโนโลยี ตาง ๆ ที่คิ ดคน โดยคนไทยมา
ประยุกต เพื่อผลิตออกจําหนายสูตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๕) สนั บสนุน ใหมี การลงทุน วิจั ยและพั ฒนาร ว มกั น กั บต า งประเทศ เพื่ อนํ า เทคโนโลยี
สมัยใหมมาประยุกตใชกับอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ
๑๐. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) แกไขปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ และคําสั่งที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับแรงงาน และสาขา
อาชีพตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๒) ขยายการวาจางงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมากยิ่งขึ้นและใหมีองคกรของรัฐมาดําเนินการ
ควบคุมดูแลการวาจางอยางใกลชิด เพื่อขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไมเปนธรรมใหหมดสิ้นไป
(๓) เพิ่ม ความมั่น คงในการทํางานและหลักประกันในการทํางานแกผูใชแ รงงานทั้งที่ทําใน
ประเทศ และตางประเทศ โดยมีองคกรในระบบการประกัน สังคมมาเปน ผูรองรับในกรณีตกงาน
เจ็บปวย ลาคลอด และอื่น ๆ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุมสมาคม และชมรมตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอสังคมและความมั่นคงของชาติ
(๕) สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ระบบแรงงานสั ม พั น ธ การคุ ม ครองแรงงานและมาตรการ
ความปลอดภัยในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคี ใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
(๖) สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมแกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปองสิทธิและ
ผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๗) จัดตั้งศูน ยสารนิเทศและสวัสดิการใหเปน ศูน ยขอมูลในการจัดหางานโดยรัฐบาลและ
การจัดทําทะเบียนผูใชแรงงาน การจัดเก็บภาษีใหถูกตอง การเดินทางไปทํางานตางประเทศ การให
สวัสดิการแรงงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการใหบริหารแกผูใชแรงงาน
(๘) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหมีกองทุน บํานาญแหงชาติสําหรับผูที่ใ ชแรงงาน
ทุกสาขาอาชีพเพื่อเปนหลักและประกันความมั่นคงในการดําเนินชีวิตภายหลังจากการเกษียณอายุ
(๙) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อใหมีกองทุนเพื่อสวัสดิการแรงงานและสังคมแหงชาติ
และเปนประโยชนแกผูใชแรงงานสูงสุด
(๑๐) สงเสริมและปรั บปรุ งกฎหมาย เพื่อใหมีกองทุน การประกั น สุข ภาพแหงชาติทั้ งผูใ ช
แรงงานครอบครัว ผูวาจางรวมจนกระทั่งผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม
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๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคม
(๑) ปรับปรุงแกไขกฎหมาย เพื่อสงเสริมใหหญิงและชายมีสิทธิเทาเทียมกันและขจัดการเลือกปฏิบัติ
ตอ สตรี เพื่ อให สตรีมี สิ ทธิ แ ละเสรีภ าพโดยสมบู รณ ในการพั ฒ นาประเทศทั้ งทางด านการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคม
(๒) จัดหางานที่เหมาะสมและสงวนสิทธิของงานบางประเภทสําหรับสตรี เพื่อเปดโอกาสให
สตรีมีโอกาสหางานทําไดมากขึ้น
(๓) คุม ครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคมใหมีความเปน อยูในสังคม
อยางเปนธรรมและมีอาชีพที่เหมาะสม
(๔) ให ก ารคุ ม ครองการใช แ รงงานเด็ ก อยา งเขม งวดโดยการใชแ รงงาน จะต องได รั บ
การยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองใหอยูในความดูแลของหนวยงานของรัฐ และไมใชแรงงานเด็ก
ไปในทางที่ผิดและเกินกวาเวลาที่กฎหมายระบุไว
(๕) ออกกฎหมายลงโทษ บิดา มารดา หรือผูปกครองที่ทําทารุณกรรมและไมเอาใจใสในการ
เลี้ยงดูบุตรหรือเด็กที่อยูในความอุปการะ
(๖) ใหการสนับสนุนบิดา มารดา หรือผูปกครองในการชวยเหลือทางดานการเงินในกรณีที่มี
ภาระเรื่องบุตรอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในกรณีที่บิดามารดา หรือผูปกครองที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน รัฐบาลจะตองสนับสนุนใหเด็กไทยทุกคนมีความเปนอยูที่ดีและมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียน
โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด
(๗) สนับสนุน ใหมีองค กรของรัฐเพื่อที่ จะดูแลเด็กที่อนาถาที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้ง ให มี
โอกาสไดอยูในสภาพที่ดีที่ทางรัฐบาลจะสามารถจัดสรรหามาไดอยางเต็มความสามารถ
(๘) สนับสนุน ให มีองคกรของรั ฐ เพื่อที่ จะดูแ ลและใหค วามอนุเคราะห แ กผู ดอยโอกาส
ในสังคม เชน ผูที่ทุพลภาพ ผูที่เกิดมาไมสมประกอบและไมสมประกอบอัน เกิดจากอุบัติเหตุใ หมี
ความเปนอยูที่ดีและอบอุน
(๙) จัดระเบียบเรื่องความเปน อยูของนักโทษใหดีขึ้น และสงเสริม ใหนักโทษไดมีความรู
ในสาขาอาชีพมีงานบางอยางที่สามารถทําไดในระหวางจองจํา
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(๑) กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติอยางประหยัดและคุมคาที่สุด
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(๒) ใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญ และคุณคาของระบบนิเวศนรวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
(๓) เรงรัดและปองกัน การแกไขปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษ ทั้งในปจจุบันและ
อนาคต
(๔) ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายไปอยางมาก
ใหกลับคืนสูสภาพเดิม และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมของธรรมชาติใหคงไวอยางเปนรูปธรรม
(๕) พัฒนาการใชพลังงานจากธรรมชาติและทรัพยากรของชาติใ หเกิดประโยชนสูงสุดโดย
ไมเกิดผลเสียตอสภาวะแวดลอมและมุงพึ่งตนเองในดานการนําเขาพลังงานหลักจากตางประเทศ และให
เก็บพลังงานที่มีอยูภายในประเทศเปนพลังงานสํารอง
๑๓. นโยบายดานการตอตานยาเสพติดและโรคติดตอที่รุนแรง
(๑) ปองกันและปราบปรามการผลิต การจําหนาย การเสพยาเสพติดใหโทษอยางเฉียบขาด
(๒) ปองกันและปราบปรามการนําเขายาเสพติดใหโทษทุกชนิดจากตางประเทศอยางเฉียบขาด
(๓) สนับสนุนใหการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพของทหาร และตํารวจตระเวนชายแดน
ในการปองกัน การนํา เขาและจําหน ายประเภทยาเสพติ ดใหโทษตามแนวชายแดนอย างจริง จังและ
ตอเนื่อง
(๔) ใหความคุมครองและกักกันผูที่ติดยาเสพติด และใชวิธีทางการแพทยเพื่อใหเขาเหลานั้น
กลับสูสภาพเดิม
(๕) ใหมีมาตรการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐอยางรุนแรงในกรณีที่สืบทราบไดวามีสวนพัวพัน
กับการผลิตการจําหนายและการเสพยาเสพติดใหโทษ
(๖) ใหเขม งวดกับการนําเขายาปราบศัตรูพืชที่มีสารพิษเจือปนและการนําเขาพืชหรือผลไม
จากตางประเทศที่อาจจะกอใหเกิดโรคระบาดติดตอมีผลเสียตอการเกษตรของประเทศ
(๗) ใหความสําคัญและเขมงวดกับการนําเขาสัตวหรือพาหนะตาง ๆ ทุกชนิดจากตางประเทศ
ใหมากที่สุด ซึ่งอาจเปนพาหนะรายแรงและเปนอันตรายตอการบริโภคภายในประเทศ
(๘) ให ค วามเข ม งวดกั บ ชาวต า งชาติ ที่ จ ะเดิ น ทางเข า มาภายในประเทศ ซึ่ ง อาจจะนํ า
โรคระบาดรายแรงตาง ๆ เขามาภายในประเทศ
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๑๔. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
(๑) สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การให บ ริ ก ารด า นสาธารณสุ ข และสาธารณู ป โภค อย า งมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง
(๒) เพิ่มมาตรการควบคุมการโฆษณาสินคาบางประเภทที่ใหโทษตอสุขภาพและรางกายของ
ประชาชน
(๓) สนับสนุน ใหอนามัยตําบล อําเภอ และโรงพยาบาลทุกจังหวัดใหมีการบริการที่ดีและ
ทั่วถึงเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง
(๔) ปรับโครงการใหบริการตาง ๆ ของสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน การ
รักษาโรคตาง ๆ โดยผานขอมูลทางคอมพิวเตอร การเก็บสํารองยาชนิดตาง ๆ ไวที่ศูน ยของจังหวัด
เปนตน
(๕) การควบคุมการคิดคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลตาง ๆ ใหมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
โดยผานระบบการประกันสุขภาพ ภายใตการควบคุมของรัฐบาล
(๖) เพิ่มมาตรการการใหบริการของโรงพยาบาลของรัฐ ทุกแหงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และจัดใหมีแพทยและพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงในตางจังหวัด
๑๕. นโยบายดานการสื่อสารและคมนาคม
(๑) ปองกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชนและสนับสนุนใหมีการคาเสรี
(๒) ยกเลิกสัมปทานที่เอาเปรียบประชาชน หรือผอนปรนลงมาเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในการบริการประชาชน
(๓) ใหมีการจัดสรรแถบคลื่นวิทยุซึ่งเปนทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยรวม
(๔) ใหเพิ่มมาตรการแกบริษัทหรื อองคกรตาง ๆ ที่ไดรับสั มปทานจากหนวยงานของรั ฐ
ในการเปนเจาของแถบคลื่น ความถี่วิทยุหรือสัมปทานอื่น ๆ โดยจะตองมีโรงงานผลิตชิ้น สวนและ
ประกอบภายในประเทศ
(๕) สนั บ สนุ น ให มี ก ารขยายเส น ทางในการคมนาคมทั่ ว ประเทศที่ ป ระหยั ด โดยเฉพาะ
การคมนาคมและการขนสงทางน้ํา ทางรถไฟรางคูมาตรฐานสากล รวมทั้งการคมนาคมทางรถยนตทางบก
และทางอากาศ
(๖) ปองกันการลงทุนทั้งในดานการสื่อสารและการคมนาคมที่ซ้ําซอน
(๗) สนับสนุนและสงเสริมการใหบริการและการคมนาคมขั้นพื้นฐานของรัฐที่มีตอประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ
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(๘) จัดระบบการจราจรทุกจังหวัดรวมถึงระบบการขนสงมวลชนทุกรูปแบบใหเปนระเบียบ
และเปนรูปธรรม เพื่อลดมลภาวะการสูญเสียพลังงาน อุบัติเหตุ เวลาและอื่น ๆ
(๙) ลงโทษผูฝาฝน กฎจราจรที่ทํ าใหก ารจราจรติด ขัด รวมทั้ง การใช เสน ทางการบรรทุ ก
น้ําหนักที่มีผลตอสาธารณูปโภคของรัฐอยางเปนรูปธรรม
๑๖. นโยบายดานการกีฬา
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชนโดยการ
สรางสถานที่ฝก สถานที่แขงขัน และสถานที่พักผอนสาธารณะใหพอเพียงโดยเฉพาะในเมืองใหญ
(๒) สงเสริมใหทุกจังหวัดมีสโมสรโดยรวมของจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลา
มีโอกาสไดเปนสมาชิกเพื่อฝกซอมหรือเลนกีฬาตามที่ตนเองชอบ
(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหเอกชนมีสโมสรการกีฬาของตนเอง เพื่อใหองคกรเหลานั้น มี
ชื่อเสียงเปนที่รูจักและสามารถพัฒนาใหเปนสโมสรระดับชาติได
(๔) สงเสริมใหมีสนามเด็กเลนและสนามกีฬาหมูบานที่มีผูคนอาศัยอยูตามจํานวนที่ระบุไวใน
กฎหมาย
(๕) สงเสริมใหมีสวนสาธารณะทุกแหงที่มีผูคนอาศัยอยูหนาแนนเพื่อเปนปอดของธรรมชาติ
(๖) สงเสริมการกีฬาและนักกีฬาของชาติใ หมีขวัญกําลังใจและความสามารถอยางแทจริง
เพื่อเขาเหลานั้นจะไดสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติตอไป
ขอบังคับพรรคปวงประชาธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอบังคับพรรคปวงประชาธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรค ไดมีมติเอกฉันท
กํ า หนดข อ บั ง คั บ พรรค ฉบั บ นี้ เ พื่ อ เป น แนวทาง และหลั ก เกณฑ ใ นการบริ ห ารพรรคและ
การดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรค ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไวดังตอไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับพรรคปวงประชาธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง จั ด ตั้ ง พรรค
การเมืองเปนตนไป
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ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคปวงประชาธรรม เรียกชื่อยอวา ป.ช.ธ. เขียน
เปนภาษาอังกฤษวา POUNG PRACHADHUM PARTY เขียนชื่อยอภาษาอังกฤษวา P.P.D.P

ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) เครื่องหมายของพรรค เปนรูปนกกําลังบินในดวงอาทิตย รองรับดวยใบชอมะกอก
(๒) รูปนกกําลังบินในดวงอาทิตย หมายถึง เสรีภาพภายใตอุดมการณอันแรงกลาของระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๓) รูปใบชอมะกอก หมายถึง สิทธิความเสมอภาคของประชาชน ในการเขารวมอุดมการณ
ทางการเมือง
(๔) ชื่อพรรคตัวอักษรสีน้ําเงิน หมายถึง ปวงชนชาวไทย ผูเทิดทูนพระมหากษัตริย
ขอ ๕ ที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรค ตั้งอยูที่บานเลขที่ ๙๙/๕๐๔ หมูที่ ๘ ถนนรัตนาธิเบศร
ต.บางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย ๑๑๐๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรคปวงประชาธรรมไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใดใหเรียกวา พรรค
ปวงประชาธรรมสาขาจังหวัด.......เขตเลือกตั้งที่.........โดยมีชื่อของทองถิ่นนั้นตอทายดวย
ขอ ๗ พรรคปวงประชาธรรมจะมุ ง เน น ความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นและ
ตางประเทศทั่วโลกโดยไมเลือกการปกครองของสังคมที่แตกตางกัน เพื่อประสานและแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจการเมือง ความมั่นคงและวัฒนธรรมทางสังคม โดยเนนผลประโยชนของชาติ
โดยรวมเปนหลัก
ขอ ๘ อุดมการณของพรรค คือ ระบบความคิดที่พรรคตองยึดมั่น ยืนหยัดและศรัทธา
ตลอดไป คือ
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(๑) การเมืองการปกครองเปน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ของชาติ
(๒) การอยูรวมกันแบบแบงปนความสุขซึ่งกันและกันตามอัตภาพโดยไมมีการแบงชั้นวรรณะ
(๓) สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความสามารถ มีความเปน อยูที่ดี มีความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคม และสงเสริมใหมีมาตรฐานของระบบการทํางานของเอกชนและในหนวยงานของ
รัฐทุกหนวยงาน
หมวดที่ ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๙ สมาชิกพรรคปวงประชาธรรมมี ๒ ประเภท
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๒) สมาชิกสามัญ
ขอ ๑๐ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่มีอุปการคุณตอพรรคหรือผูทรงคุณวุฒิพิเศษหรือ
ผูเชี่ยวชาญที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเชิญเขามาเปนสมาชิกและบุคคลนั้นตอบรับการเชิญเปน
หนังสือ และยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรค
ขอ ๑๑ สมาชิ ก สามั ญ ได แ ก บุ ค คลที่ ยื่ น ใบสมั ค รตามข อ บั ง คั บ พรรคและคณะ
กรรมการบริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๑๒ สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงพรรคประจําปสวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บ
เมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๓ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มสี ิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมาอยาง
รุนแรง
(๖) เลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ของชาติ
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(๗) มีความเขาใจในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
(๘) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๑๔ การสมัครเปนสมาชิกพรรคปวงประชาธรรมใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิม พ
ของพรรคตอเลขาธิการพรรคหรือตอประธานสาขาพรรคแลวใหเลขาธิการพรรคพิจารณาเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหรับเปนสมาชิกได สมาชิกผูนั้นจึงมี
สิทธิไดรับบัตรสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๕ การคัด คานผู สมัครเปน สมาชิกสามัญต องทําเปน หนั งสือมี สมาชิก สามัญ รับรอง
ไมนอยกวาหาคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
ให ยื่ น คํา คั ด ค านต อ เลขาธิ การพรรคหรื อประธานสาขาพรรคแล ว แตก รณี และให ส งวน
คําคัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหาร
พรรคเพื่อรับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกคะแนนเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๖ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตามใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๓
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๑๐๓
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
(๖) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๑๘ การสิ้น สุด ของสมาชิกภาพตามขอ ๑๗ (๔) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตํา แหนงเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคมี
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หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

มติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตาม
มาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ สมาชิกผูนั้น อาจเขาเปน สมาชิกของพรรคการเมืองอื่น ได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคการเมืองสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๙ การลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคปวงประชาธรรมใหสมาชิกที่ประสงคจะลาออก
ยื่นใบลาออกตอสํานักงานใหญพรรคและมีผลเมื่อสํานักงานใหญพรรคไดลงรับหนังสือลาออกดังกลาว
แลว
หมวดที่ ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกภาพ
ขอ ๒๐ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือ แตงตั้งเปน ผูปฏิบัติงานคณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขา
พรรค กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาในแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเหลานี้ ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละและพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณของ
พรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูมีความรู มีอุดมการณแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษาอยาง
ถองแทเพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปน ผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๒๑ สมาชิกพรรคมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวม
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัดใหการสนับสนุนนโยบายและมติ
ของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวดที่ ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๒ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมือ งและเข าสู การบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อ บรรลุเ ปาหมายตาม
อุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุม ครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริม อาชีพ ใหกับมวล
สมาชิก
(๔) พรรคจะใหค วามสําคั ญแก มวลสมาชิก พรรคทุก ทานอยา งเต็ม รู ป แบบ โดยใหถื อว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวดที่ ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๓ เพื่ อ เป น การส ง เสริม ความรู ความเข า ใจทางการเมื อ งแก สมาชิ ก และประชาชน
โดยทั่วไปอันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
วิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไปดังตอไปนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๑) พรรคจะเตรียมบุ คลากรที่มี ความรูความสามรถ มีค วามเชี่ยวชาญในแตล ะสาขาเพื่ อ
ฝกอบรมแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอ มูลขาวสารทางการเมื อง เศรษฐกิจ และสังคมเพื่ อ
กระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขา
ยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับ สิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริม ใหมีการรวมกลุมกัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไป ไดเขาชมหรือรับฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวดที่ ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๔ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคปวงประชาธรรมใหเปนพรรคการเมืองที่มี
คุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัยดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรคทุกระดับตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรคไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับ
พรรคมติของคณะกรรมการบริหารพรรครวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดย
ขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่
กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหคณะกรรมการพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและ
วงการทั่วไป

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีม ติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๕ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมืองดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวดที่ ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคและที่ปรึกษาพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๖ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเป น คณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเป น องคหลั กในการ
บริหารพรรคโดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณใ นที่ประชุมใหญจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคนในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๖
(๓) ให หั วหน า พรรคที่ไ ด รับ เลื อกตั้ ง ใหม เสนอชื่อ บุ ค คลที่ เห็ น สมควรให เ ปน กรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู
ความสามารถ ประสบการณความเหมาะสมและการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตน เปน จํานวนที่มีเศษใหหัวหนาพรรคเปน ผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุม ใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบตามจํานวนที่ประชุมใหญกําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกันผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอ
ชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๙ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออกใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
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(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของที่พน
จากตําแหนงแตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให
รองหั ว หน า พรรคลํ า ดั บ ต น ทํ า หน า ที่ แ ทนและให มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม ใหญ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะ
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุ
ตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตํ าแหนง หัวหนา พรรควา งลงตาม (๒) และ (๗) ใหร องหัวหน าพรรคลําดับต น
ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
หากเกิ ด กรณี อื่น อั น เป น เหตุ ใ ห ค ณะกรรมการบริห ารพรรคพ น จากตํา แหน ง ทั้ง คณะหรื อ
ครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ มีเ หตุ ใ หค ณะกรรมการบริ หารพรรคพน จากตํ าแหนง ทั้ง คณะให คณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนิน กิจการของพรรคใหเปน ไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติที่ประชุมใหญ
พรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสวน
ของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกิน วงเงินที่คณะกรรมการเลือกตั้งหรือ
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดดังนี้
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(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนโดยจัดสรรเปน
จํานวนรวม พิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งโดย
จัดสรรใหแกผูรับสมัครเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุมไมใหผูรับสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกําหนดในแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ให ค วามเห็น ชอบในการแต ง ตั้ งหรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค และกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) อํานวยการตางและกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๑) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใด ของพรรคและสาขาพรรค
(๑๒) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๓) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๔) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๕) แตงตั้งและถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษก
พรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามเห็นสมควร
(๑๖) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๗) อํานาจหนาที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
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(๑๘) การยุบเลิกพรรค
ขอ ๓๑ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปน ผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรคและประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมาธิการของ
พรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีนี้ตองดําเนินการใหเสร็จภายในเวลา
ไมเกินเจ็ดสิบวันซึ่งหากพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวามติที่ประชุมนั้นมีผลบังคับใช
(ฉ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคโดยไดค วามเห็น ชอบของกรรมการบริห ารพรรคไมน อยกวา ครึ่ งหนึ่ง ของจํา นวนคณะ
กรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของพรรค
(ช) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่ที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเ สนอรายงานตอ คณะกรรมการบริห ารพรรคที่ ประชุ ม ร วมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
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(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญของพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สิน
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริ ห ารอื่ น ๆ มี อํ า นาจหน า ที่ ต ามที่ หั ว หน า พรรคหรื อ คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๓๒ ใหพรรคมีที่ปรึกษาคณะหนึ่งประกอบดวย ประธานที่ปรึกษาพรรคหนึ่งคนโดย
หัวหนาพรรคเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และใหประธานที่ปรึกษาพรรคเสนอรายชื่อ
คณะที่ ป รึ ก ษาตามข อ ๓๓ ไม เ กิ น สิ บ คนต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคเพื่ อ ให ค ณะ
กรรมการบริหารพรรครับรอง ใหหัวหนาพรรคเสนอแตงตั้งบุคคลตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พรรคไดอีกสองตําแหนงที่มีความสําคัญตอพรรค คือ
(๑) ประธานพรรคเพื่อทําหนาที่ประธานสมาพันธพรรคในกรณีที่มีการประชุมสมัชชาพรรค
(๒) ประธานที่ปรึกษาหัวหนาพรรค เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกหัวหนาพรรคในกรณีที่
หัว หน าพรรคขอคํา แนะนํ าไดทุ ก โอกาสใหหั วหน าพรรคประกาศรายชื่ อประธานที่ป รึก ษาพรรค
ประธานพรรค และประธานที่ปรึกษาหัวหนาพรรค ในโอกาสที่มีการประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ
ใหญของพรรคในวาระแรก
ขอ ๓๓ ใหมีประธานที่ปรึกษาพรรคและคณะที่ปรึกษาพรรคขึ้นมาคณะหนึ่งมีจํานวนตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคจะเห็น สมควร คณะที่ปรึกษาพรรคนี้ประกอบดวย สมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรค ผูอาวุโสของพรรค ผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณในสาขาวิชาตาง ๆ และ
ผูมีอุปการคุณ สนับสนุนทางดานกิจกรรมแกพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๓๔ คณะที่ปรึกษาพรรคมีอายุอยูในตําแหนงตามวาระเชนเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
(๑) คณะที่ปรึกษาพรรคจะไดรับเชิญใหเขารวมประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารแตไมมีสิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตไดรับรองขอจากที่ประชุม
(๒) คณะที่ปรึกษาพรรคเสนอแนวความคิดเห็ น ตอหัวหนาหรือกรรมการบริหารพรรคได
ทุกโอกาส
(๓) การเสนอความคิดเห็นหรือการใหคําปรึกษาใด ๆ เปนการกระทําเพื่ออุดมการณและให
บรรลุนโยบายแหงพรรค
(๔) คณะที่ปรึกษาพรรคจะจัดใหมีการประชุมหารือภายในพรรคยอมกระทําไดภายใตการ
สนับสนุนจากพรรค โดยหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคจะตองไดรับทราบดวย
หมวดที่ ๘
องคกรปฏิบัติงานของพรรค
สวนที่ ๑
คณะผูบริหารพรรค
ขอ ๓๕ คณะผูบริหารพรรค
(๑) ใหคณะผูบริหารพรรคเปนองคกรหลักในการดําเนินกิจกรรมของพรรคเพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดและตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) คณะผูบริหารพรรคประกอบดวย
(ก) หัวหนาพรรคเปนประธานคณะผูบริหาร
(ข) รองหัวหนาพรรคเปนรองประธานคณะผูบริหาร
(ค) เลขาธิการพรรคเปนเลขานุการคณะผูบริหาร
(ง) กรรมการบริหารอื่น ๆ อีก ๓ คนเปนคณะผูบริหารซึ่งหัวหนาพรรคเปนผูแตงตั้ง
ทั้งนี้ หัวหนาพรรคอาจเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและตําแหนงไดตามความเหมาะสมแตตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) คณะผูบริหารพรรคมีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๓๖ คณะผูบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เป น องค ห ลั ก ในการทํ า งานประจํ า ในนามของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๒) ควบคุม และกํากับดูแลใหกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคไดดําเนิน งานอยางตอเนื่องทั้งงาน
ประจําและมติของพรรคที่ไดมีมติไว
(๓) เสนอรายงานในปญหาทั้งปวงตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อดําเนินการตอไป
(๔) ประสานงานกับสมาชิกพรรค กลุมการเมือง หรือองคทางการเมืองตาง ๆ
(๕) ออกระเบียบและกําหนดแนวทางการบริหารของพรรค ตลอดจนวางระเบียบดานการคลัง
และทรัพยสินของพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๒
คณะกรรมาธิการของพรรค
ขอ ๓๗ ใหมีคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคในดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
สั ง คมวั ฒ นธรรม การทหาร การต า งประเทศ วิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
คณะกรรมาธิการ แตละฝายอาจแยกยอยออกเปนฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสมและใหสอดคลองกับ
โครงสรางของรัฐและระเบียบการบริหารราชการแผนดิน
ขอ ๓๘ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการของพรรค
(๑) ใหคณะกรรมาธิการพรรคใหความเห็น ชอบในการแตงตั้งคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ
ของพรรค
(๒) คณะกรรมาธิการแตละคณะประกอบดวย ประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานไมเกิน
สามคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกจากนั้นแตละคณะอาจจัดหาผูปฏิบัติงานเพิ่มเติมไดอีกตามความ
เหมาะสม
(๓) คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ มีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหาร
พรรค เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๙ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ศึกษาพิจารณาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นพรอมที่จะบรรยายสรุปขอศึกษาและขอพิจารณานั้น ๆ
ตอคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๒) ศึกษาและพิจารณาตลอดจนติดตามการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และเตรียมการ
ในการเสนอขอคิดเห็นนั้นตอคณะกรรมการบริหารพรรค ตอสาธารณชน ตอรัฐสภาและรัฐบาลตาม
โอกาสและความเหมาะสม
(๓) เปนองคจัดทําเอกสารเผยแพรความรูแกสมาชิกและสาธารณชนในนามของพรรค
ขอ ๔๐ เอกสารขอความที่เกิดจากคณะกรรมาธิการของพรรคใหถือเปนสิทธิของพรรคผูใด
นําไปเปนประโยชนสวนตัวโดยมิไดรับการยินยอมจากพรรคยอมผิดวินัยของพรรคอยางรายแรง
สวนที่ ๓
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
ขอ ๔๑ คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธาน
คณะกรรมการ เปนผูเลือกกรรมการตามความจําเปนและเหมาะสมแกสภาวะและขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคอยูในตําแหนงเทากับวาระคณะกรรมการ
บริหารพรรคเวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๔๒ ใหคณะกรรมการรัฐสภาของพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทูของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคกอน
เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค สภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา
(๒) ประสานงานกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรครวมทั้งประสานงานตาง ๆ ในกิจการ
ดานรัฐสภาตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) รวบรวมเอกสารตาง ๆ จากรัฐ สภาเพื่อการศึกษาติดตามบทบาทของรัฐสภาใหทัน กับ
สถานการณทางการเมือง
สวนที่ ๔
สํานักงานใหญพรรค
ขอ ๔๓ สํานักงานใหญพรรคเปนศูน ยกลางในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรคอยูในการ
กํากับดูแลของเลขาธิการพรรค โดยมีผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรคและผูชวยหาคนเปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๔๔ สํานักงานใหญของพรรคประกอบดวยหนวยงาน ดังนี้
ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) การจัดทํางบประมาณประจําปของพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(ข) จัดกิจกรรมหาทุน
(ค) จัดทําบัญชีรับจายเงินของพรรค
(ง) จัดทํางบการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพรประชาสัมพันธสรางภาพพจนที่ดีของพรรค
(ข) เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางมวลสมาชิก
(ค) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ง) จัดทําแผนประชาสัมพันธพรรคทั้งในยามปกติและในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๓) งานธุรการ
(ก) บริการในการจัดพิมพ รับ-สงเอกสาร
(ข) อํานวยความสะดวกในการจัดกิจการประชุมพรรค
(ค) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ง) ดูแลความสะอาดเรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงานใหญ
ฝายการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานสมาชิก
(ก) รับสมัครสมาชิก ทําบัตร จัดเก็บทะเบียนประวัติ
(ข) การจัดตั้งสาขาพรรคหรือองคกรเสริมสรางพรรค
(๒) งานกิจการสภา
(ก) รวบรวมเรื่องจากการประชุมสภา รัฐสภา และกรรมาธิการ
(ข) ติดตามวาระการประชุมและผลการประชุมสภา รัฐสภา
(ค) จัดทําเอกสารกับคณะกรรมาธิการของพรรค และกรรมการรัฐสภาของพรรค
(๓) งานประสาน
(ก) ประสานงานสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผูบ ริหารพรรค
กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกภาพ
(ข) เตรียมเอกสารตาง ๆ เพื่อตอบโตในประเด็นที่เกี่ยวของ
ฝายวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานนโยบายและแผน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(ก) จัดทําการประชุมสัมมนาทุกระดับของพรรค
(ข) จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม
(ค) ประสานสวนราชการและพรรคการเมืองอื่น ๆ ตลอดจนองคกรเอกชน
(ง) จัดทําแผนงานประมาณการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
(๒) งานกฎหมาย
(ก) รางกฎหมาย
(ข) ติดตามการดําเนินการยกรางกฎหมายตาง ๆ
(ค) งานบริการดานกฎหมาย
(๓) งานขอมูล
(ก) เตรียมขอมูลอภิปรายใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผูบริหาร
พรรค กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกภาพ
(ข) จัดทําเอกสารวิชาการตาง ๆ
(ค) จัดเก็บขอมูลของหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
(ง) จัดงานหองสมุดการเมือง
(จ) จัดระบบบริการขอมูลแกสมาชิกผูแทนราษฎร สมาชิกพรรคเกษตรฟนฟูโดยทั่วไป
ดวยความรวดเร็ว
หนวยงานดังกลาวขางตนเลขาธิการพรรคอาจเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตาม
ความจําเปนของงานที่เขาสูพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๕
สํานักงานสาขาพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีสํานักงานสาขาพรรคเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรคในทองที่
พรรคไดจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๔๖ สํานักงานสาขาพรรคมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทําบัญชีรายจายเงินของสาขาพรรค
(ข) จัดทํางบประมาณประจําปของสาขาพรรค
(ค) จัดทํางบการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๓๔
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๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ กิ จ การของสาขาพรรค และให ค วามรู ท างการเมื อ ง
แกประชาชนในทองถิ่น
(ข) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ค) จัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินการกิจกรรมของพรรค
(๓) งานธุรการ
(ก) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ข) ดูแลความสะอาดเรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงาน
(ค) บริการในการจัดพิมพ รับ - สงเอกสาร
หมวดที่ ๙
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๔๗ ในการเลือ กตั้ งสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรทั่ วไปในแต ละครั้ ง ให คณะกรรมการ
บริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคนเพื่อทําหนาที่
คัดเลือกสมาชิกพรรคที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติที่ถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งตามที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๔๘ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรคเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคเพื่อเสนอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณา
คัดเลือก ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรคมีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีความรูความสามารถเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๔๙ การตั ด สิน คัด เลือ กบุค คลลงสมั ครรับ เลือ กตั้ง ให เ ปน อํ านาจของคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไป เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น โดยใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติถือเปนที่สุด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง
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๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๕๐ สําหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๕๑ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขา
พรรค ประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นนั้นเปน
ผูพิ จารณาแล วแจง ให ค ณะกรรมการบริ หารพรรคได รั บทราบและพิ จารณาตอ ไป ในกรณี ที่ไ ม มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวดที่ ๑๐
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่นของพรรค
ขอ ๕๒ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้งใหหัวหนาพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกพรรคสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดกอน
การเปดประชุมรัฐสภาครั้งแรกเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภา
ขอ ๕๓ การเสนอหรือรับรองรางพระราชบัญญัติ ญัตติหรือการเสนอกระทูเรื่องใด ๆ ที่ไมขัด
ตอรัฐ ธรรมนูญหรือนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตลอดจนการอภิปรายลงมติใ นที่ประชุม สภา
ผู แ ทนราษฎรหรื อ รั ฐ สภาให เ ป น ไปตามมติ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคได มี ม ติ ไ ว
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีม ติใ ห สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สัง กัดพรรคดําเนิน การอยางใด
อยางหนึ่งก็ได เวนแตมตินั้นจะขัดหรือแยงกับขอบังคับพรรคหรือหลักการพื้นฐานของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๕๔ การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือองคกรปกครองอื่น ๆ ซึ่งประชาชน
เปนผูใชสิทธิเลือกตั้งใหใชขอบังคับหมวดนี้โดยอนุโลม
หมวดที่ ๑๑
แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๕ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ในเขตเลือกตั้งใดให
ขึ้น อยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคเปน ผูพิจารณาอนุมัติตามความประสงคของ
สมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาวตอง
มีสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไมนอยกวายี่สิบคนขึ้นไปแตทั้งนี้ในวาระแรกตองไมนอยกวาภาคละ
หนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง
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๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๕๖ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคไมนอยกวายี่สิบคนขึ้นไป
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่ม จัดตั้งสาขาเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่น แสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๕๗ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวันและเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรค เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
แจงใหสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบ หา วัน เพื่ อ ดํา เนิ น การตามกฎหมายต อไป การประชุม สาขาดัง กลา วต องมีส มาชิ กสามั ญซึ่ ง มี
ภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบานในสาขาพรรคนั้นเขาประชุมไมนอยกวายี่สิบคนขึ้นไป
ขอ ๕๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในวาระแรกไดครบภาคละไมนอยกวาหนึ่งสาขาแลว
ภายในกําหนดระยะเวลาหาปใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นอีกภาคละ
ไมนอยกวาหนึ่งสาขา
ขอ ๕๙ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในสาขาพรรคนั้นจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขา
พรรคเปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลวมีสิทธิ
ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
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ขอ ๖๐ ในการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรค ใหเลือกประธานเปนลําดับแรกแลวเลือกรอง
ประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตามขอ ๕๙
การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรองไมนอยกวา
สิบคนผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๖๑ ให ป ระธานสาขาพรรคเป น ผู มี อํา นาจแตง ตั้ งกรรมการที่ ได รั บเลื อกตั้ งให ดํา รง
ตําแหนงตามขอบังคับพรรค ขอ ๕๙ (๗) ตามที่กําหนด
ขอ ๖๒ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๕๙ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) การเผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรคและจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายชื่อ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางการแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อ
พิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการ บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๖๓ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพน จากตําแหนงหรือมีมติยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใ หคณะกรรมการสาขาพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผู ทําหนา ที่แ ทนในกรณีที่ ประธานสาขาพรรคไม อาจปฏิ บัติ หนา ที่ไ ด
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มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบ
รับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๖๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๖๓
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๖๕ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขา
นั้ น เข า ร ว มประชุ ม ใหญ ข องพรรค หากประธานสาขาพรรคไม ส ามารถเข า ร ว มประชุ ม ใหญ ไ ด
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของ
พรรคแทนก็ได
ขอ ๖๖ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําป ของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวดที่ ๑๒
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๖๗ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือ
เมื่อกรรมการบริหารพรรค จํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่
มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุเรงดวนอยางใด
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เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๘ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูใหเรียกประชุม
ขอ ๖๙ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกพรรคดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๖๖ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในการประชุม ใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๖๙ มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๑ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมให
รองหัวหนาพรรคลําดับตน ทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตน ไมม าใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตอถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๗๒ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับ
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๗๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมให
สมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการ
ประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนา
พรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหาร
พรรคทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุม เปน พิเศษในการขอใหมีการประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือ
ประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๗๕ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทนและใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๗๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๗ ในสมัยประชุมรัฐสภา หัวหนาพรรคอาจเรียกประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่
สังกัดพรรคไดตามความจําเปน และใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมม า
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม
แทนและใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
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ขอ ๗๘ การประชุม สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรตองมีส มาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมและ
มติที่ประชุมใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๔
การประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๙ ในสมั ย ประชุ ม รั ฐ สภา หั ว หน า พรรคหรื อ เลขาธิ ก ารพรรคอาจเรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคไดตามความจําเป น และให
หัวหนาพรรคเปน ประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมม าประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใ ห
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๘๐ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคตองมี
สมาชิกมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรคทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ขอ ๘๑ มติที่ประชุมใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
ขอ ๘๒ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๘๓ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ จะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มารวมประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในคณะนั้น ๆ จึงจะครบองคประชุมและมติที่ประชุมใหถือ
เสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๖
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๘๔ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละครั้ ง ส วนการประชุม วิส ามัญ อาจจะมี ได เมื่ อคณะกรรมการสาขาพรรคเรี ยกประชุ ม หรือ เมื่ อ
กรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูใ น
ขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
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หนังสือรองขอใหระบุไดชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวย
เหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขารองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุม ใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๕ ญัตติผูขอใหเรียกประชุม ใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรคพรอมกับ
ลงลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๖ การประชุ ม ใหญ สามั ญ หรื อ วิ สามั ญ ของสาขาพรรคประกอบด ว ยสมาชิ กพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๗ ในการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๘๖ มาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบคนจึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่รวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๘๘ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขา
พรรคไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุม เลือกคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน
ที่ประชุมและใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๘๙ กิจกรรมดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจกรรมตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
ขอ ๙๐ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานพรรคแจงกําหนดการ
ประชุม ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม และ
ระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

สวนที่ ๗
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๙๑ ใหมีการประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสี่เดือ นตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีการประชุมพิเศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๙๒ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๙๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุม
หมวดที่ ๑๓
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
การจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
๙๔ พรรคและสาขาพรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
รายไดจากคาบํารุงของสมาชิกพรรค
รายไดจากการบริจาคโดยไมขัดกฎหมาย
รายไดหรือรายรับจากกิจการอื่น ๆ ที่ไมขัดกฎหมาย
รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ
๙๕ หั ว หน า พรรคต อ งจั ด ให มี บั ญ ชี แ สดงรายรั บ จากการบริ จ าคซึ่ ง ต อ งมี ร ายการ

ขอ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ขอ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นที่คํานวณ เปนเงินไดของ
ผูบริจาคทุกราย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ในกรณีที่เปนเงินบริจาคผานทางสมาชิกใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาไดใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกพรรคซึ่งไดรับการ
บริจาคตองนําสงบัญชีและรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค
บรรดาเงินที่พรรคไดรับบริจาคมาใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไวกับธนาคาร
พาณิชยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารไทยพาณิชยใหหัวหนา
แจงหมายเลขบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชีพรอมทั้งนําสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๙๖ รายจายปกติของพรรคมีดังตอไปนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๙๗ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจายซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือนและคาจาง คาตอบแทน คาใชสอย
และคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑและอื่น ๆ
ขอ ๙๘ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรคใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๙๙ การรับและการจายเงินของพรรคใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนดไวแตจะตองไมขัดแยงตอขอบังคับพรรคหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายและรายรับซึ่งจากการ
สนับสนุนจากรัฐตามขอ ๙๔ (๔) จะตองนําเงินจํานวนดังกลาวไมนอยกวากึ่งหนึ่งไปใชจายเพื่อการ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

บริหารพรรคและสาขาพรรค การหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้ง การใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๐๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรครับผิดชอบการบริหารการเงินและการบัญชีของพรรค
และสาขาพรรคใหถูกตองตามความเปนจริงโดยใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญโดยหัวหนาพรรคและสาขาพรรคโดยประธานสาขาพรรคจัดทําบัญชี
ของพรรคและบัญชีสาขาพรรค ประกอบดวย
(ก) บัญชีรายรับแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(ข) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) บัญชีแยกประเภท
(ง) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ใหประธานสาขาพรรคนําสําเนาบัญชีรายรับจากการบริจาคสงใหสํานักงานใหญ ภายหลังจาก
ลงรายรับแลวเสร็จโดยพลัน แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบหาวัน
(๒) การจัดทําบัญชีตาม (๑) ใหจัดทําเปนงบการเงินเปนประจําทุกเดือน โดยงบการเงินตอง
ประกอบดวยงบดุล งบรายได และคาใชจายและใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงินดังกลาวพรอมกับ
รับรองความถูกตองแลวสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(๓) พรรคตองจัดทํางบการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคดวยรอบปปฏิทิน โดยมี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติภายใน
เดือนเมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญญิกพรรคและใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติพรอมทั้งสําเนาบัญชีตาม (๑)
(๔) ในสวนที่พรรคไดรับเงิน สนับสนุน จากรัฐ พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายของ
พรรคในสวนนี้ทุกรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่น ตอคณะกรรมการเลือกตั้งภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไป
หมวดที่ ๑๔
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๑๐๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการ
ลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อและในกรณี

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ที่สมาชิกทําประโยชน หรือคุณงามความดีใหกับพรรค ทางพรรคจะมีการแจงเปน ลายลักษณอักษร
ใหแกสมาชิกใหทราบโดยทั่วกัน
ขอ ๑๐๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๑๐๑ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหาร
พรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็น วาไมมีมู ล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินหาคนเปนกรรมการ พิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๑๐๓ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหา แกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๑๐๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๕) ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหา
ออกจากทะเบียนใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริการพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๑๐๕ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๑๐๔
วรรคสองให หัวหนาพรรคเสนอตอ คณะกรรมการบริ หารพรรคให ความเห็ น ชอบในเบื้อ งตน แล ว
ดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๘
หมวดที่ ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและนโยบายของพรรค
ขอ ๑๐๖ การแกไขเพิ่ม เติมขอบังคับพรรคและนโยบายของพรรค และแนวนโยบายพรรค
จะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๑๐๗ การแกไขเพิ่ม เติมขอบังคับพรรคและนโยบายของพรรค และแนวนโยบายพรรค
ตองปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
ขอ ๑๐๘ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมี
อํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวดที่ ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๐๙ พรรคปวงประชาธรรมมี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยดํารง
รักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถเวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๑๑๐ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๑๑ ในกรณีที่พรรคปวงประชาธรรมตองยุบเลิกใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลัง
จากการชําระบัญชีแลวตกเปนของมูลนิธิสรางสรรคเด็ก
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคปวงประชาธรรม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

คณะกรรมการบริหารพรรคปวงประชาธรรม จํานวน ๙ คน คือ
นายเอกพงษ นนทะโคตร
หัวหนาพรรค
นายสุทัศน ทองสรวง
รองหัวหนาพรรค
นายคํามูล นนทะโคตร
เลขาธิการพรรค
นายวิชัย นาคพรม
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
นายสมบูรณ จันทรบอโพธิ์
นายทรงฤทธิ์ นาวิชา
โฆษกพรรค
นายอุบล ระโส
กรรมการบริหารพรรค
นายอุทัย เพียพลดี
กรรมการบริหารพรรค

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง
๙. นายหนูหลี่
ยานาบัว
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

