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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชามติ
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคประชามติ
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๙/๒๕๕๐ ตั้งแตวัน ที่ ๒๕ กัน ยายน ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอีย ด
เกี่ ย วกั บ นโยบายพรรคการเมื อ ง ข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ ง และรายชื่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองของพรรคประชามติ ดังนี้
นโยบายพรรคประชามติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะผูจัดตั้งพรรคประชามติ ไดประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีม ติเห็น ชอบ
ในนโยบายของพรรค เพื่อทําใหคนไทยเขมแข็ง ครอบครัวเขมแข็ง ชุมชนเขมแข็ง ประเทศแข็งแรง
เอเชียแข็งแรง ดังนี้
ดานการเมืองการบริหาร ยึดมั่นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
โดยแสวงหาทิศ ทางอัน จะนําพาสังคมสูความสัน ติสุขรวมกัน ดวยเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ
และการเมืองพอเพียง โดย
๑. ใหมีการแกไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยยิ่งขึ้น และจะสรางนิเวศนวิทยา
ทางการเมืองใหมขึ้น (Green Politic) เปนอุดมการณทางการเมือง เพื่อแสวงหาทิศทางนําพาสังคมไทย
สูสันติสุขรวมกัน
๒. ผลั ก ดั น ให มี ม าตรการและกฎหมายที่ รั ก ษาผลประโยชน อํ า นวยประโยชน ใ ห แ ก
ประชาชนผูยากไร ดวยความเปนธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจการเมืองเพื่อสังคมหรือธัมมสังคมนิยม
๓. สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมอาชีพ ทุกกลุมอายุ การศึกษา ศาสนา เขามารวมกิจกรรม
ของพรรคการเมืองอยางเต็มที่โดยเปดเผย
๔. สงเสริมใหสหกรณตาง ๆ รวมกับประชาชน องคกรประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละระดับไดเขามาชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันรับผิดชอบ ในการแกปญหา การพัฒนาทองถิ่น
และประเทศชาติ
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๕. พัฒ นาระบบการเรี ย นรู การรับ รู ข อ มูล ข า วสารต า ง ๆ ทั้ งระบบขอ มู ล สารสนเทศ
เครื่องมือผลิตซ้ําทางความคิดใหแกประชาชนทุกระดับ
๖. สงเสริมการปองกันปราบปรามการเลือกตั้งที่ทุจริต ซื้อสิทธิ-ขายเสียง เพื่อใหการใช
สิทธิเลือกตั้งของประชาชนเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม อยางสมเหตุสมผล
๗. ปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผน ดิน โดยจะทําใหราชการสวนกลางรับผิดชอบ
เฉพาะเรื่ อ งระดั บ ชาติ มอบภารกิ จ พั ฒ นาแก ไ ขป ญ หาและการบริ ก ารประชาชนให กั บ ท อ งถิ่ น
สวนภูมิภาคทําหนาที่กํากับ ตรวจสอบ แนะนําทองถิ่น และใหลดขนาดจํานวนขาราชการและภารกิจ
ของสวนกลาง–สวนภูมิภาคลงมา นําไปเพิ่มใหราชการบริหารสวนทองถิ่น
๘. กํ า หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รั บ ผิ ด ชอบในการแก ป ญ หาความทุ ก ข ย าก
เดือดรอนของประชาชน บริการอํานวยความสะดวกแกประชาชนในเรื่อง ถนน น้ํา ไฟฟา การอาชีพ
การศึกษา การสุขภาพอนามัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษวัฒนธรรม
อยางเปนรูปธรรม และจะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ มีระบบการคลังของตนเอง โดยนํา
ทรัพยสิน ของแผน ดิน ในแตละจังหวัดมาเปน ทุน สํ ารองในการพัฒนาและสรางความอยูดีกิน ดีของ
ประชาชน
๙. สนับสนุนใหมีการถายโอนอํานาจอนุมัติ - อนุญาต ในกิจการปกครอง บริหาร บริการ
ทั้งดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม จากพนักงานเจาหนาที่สวนกลาง-ภูมิภาค ใหกับ
พนักงานเจาหนาที่ของทองถิ่น
๑๐. พัฒนาทัศ นคติ วิสัยทัศ น และระบบการทํางานของขาราชการทุกหมูเหลาใหหัน มา
ยอมรับและใหความสําคัญและบริการที่ดีแกประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย
๑๑. ปรับปรุงสวัสดิการของประชาชน ชาวนาชาวไร ผูใชแรงงาน ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ใหดีขึ้นดวยการเรียนฟรี - รักษาฟรี - น้ําประปา - ไฟฟา ฟรี สําหรับครอบครัวผูมีรายไดนอย
๑๒. พัฒนากระบวนการยุติธรรมเบื้องตนของตํารวจ-อัยการ ใหโปรงใส ประชาชนเขามา
มีสวนรวมดูแลความเปนธรรมไดอยางใกลชิดทุกกรณี
๑๓. จะปองกันและปราบปรามการทุจริตคิดมิชอบทุกรูปแบบ ดวยการสนับสนุนประชาชน
จัดตั้งองคกรปองกันปราบปรามการทุจริตคิดมิชอบของฝายบริหาร สนับสนุนระบบการตรวจสอบ
และควบคุมภายในใหเขมแข็ง ทั้งจากองคกรอิสระ ภาครัฐและประชาชน
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๑๔. ยุติ ป ญ หาการก อ การร า ยและความไม ส งบเรี ย บร อ ยในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
ดวยการเอาชนะใจประชาชน และใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดในสามจังหวัด
ดานเศรษฐกิจ มุงจะสรางดุลยภาพทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแนวราบ โดย
๑. จะหลอมละลายความยากจนเปลี่ยนหนี้สินของประชาชาติ และประชาชนใหเปนตนทุน
ดวยการประเมินทรัพยากรของชาติใหเปนมูลคา แตไมทําลายคุณคาและนํามูลคามาแปลงเปนทุน เพื่อนํา
ทุนไปพัฒนาประเทศ และสรางความมั่งคั่งใหกับชาติ และประชาชนทั่วทั้งประเทศ
๒. สนั บ สนุ น การสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให สิ น ค า เกษตร โดยลด ละ เลิ ก ปลู ก พื ช เกษตร
ที่หมดอนาคต ไปปลูกพืชเพื่อสรางพลังงานสีเขียว
๓. ปรับปรุงระบบภาษีมรดกและทรัพยสิน ภาษีสวนเกินทุน การปฏิรูปและจัดรูปที่ดิน
๔. สนั บ สนุ น ให มี กฎเกณฑ กลไก และกฎหมายเพื่อ ป องกั น การผู ก ขาดของทุน ใหญ
เพื่อใหทุนใหญและทุนเล็กทุนนอยอยูรวมกันในสังคมอยางเทาเทียมและเปนธรรม (Growth with Fairness)
๕. จะไมแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวของกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๖. จัดใหมีกลไกที่มีอิสระในการกํากับ ควบคุม ดูแลการบริหารนโยบาย การเงินการคลัง
ของประเทศ เพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดเสียหาย (Counter Balance)
๗. สรางกลไกการควบคุม การครอบงํา และควบรวมกิจการในลักษณะตัวแทนจากทุนขามชาติ
๘. สรางธนาคารเพื่อคนยากจนที่จะสนับสนุนทุน สงเสริมอาชีพ และการตลาดเพื่อการแขงขัน
๙. ให ส หกรณเ ป น องคก ารขั บ เคลื่ อ นทางเศรษฐกิจ ทั้ ง ทางด า นทุ น กระบวนการผลิ ต
และการตลาด ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๑๐. เศรษฐกิจภายในประเทศ
๑๐.๑ สรางระบบตลาดสินคา-บริการและตลาดลงทุน ใหมีลักษณะของการเปนกลไก
ตลาดเพื่อสังคม ทั้งนี้โดยอาศัยเครื่องมือทางการเงิน การคลัง ภาษีอากร และระบบสหกรณ
๑๐.๒ นํา เอาปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ ให เกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ
ทั้งระดับบน ระดับกลาง และระดับลาง ทั้งนี้โดยตองคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู
ไปกับการลดละ เลิก นโยบายบริโภคนิยม เปนการสรางดุลยภาพทางเศรษฐกิจ
๑๐.๓ ใชมาตรการทางการเงิน การคลัง และภาษีอากร เพื่อกอ ใหเกิดการกระจาย
รายได ลดชองวางระหวาง คนจน คนรวย และการกระจายปจจัยการผลิตเพื่อประชาชนสวนใหญของ
ประเทศ ปฏิรูปโครงสรางภาษี
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๑๐.๔ ปรั บ กระบวนการผลิ ต ให มี ลั ก ษณะที่ มุ ง ไปบนทิ ศ ทางของการเกษตร
อุตสาหกรรม และคํานึงถึงการสรางมูลคาเพิ่มใหมากที่สุด โดยผานกระบวนการทางเทคโนโลยีและ
การตลาดที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๕ ปฏิรูปโครงสรางภาษี ลด ละ เลิก นโยบายบริโภคนิยม หยุดการนําเงินในอนาคต
มาใช อ ย างไม จํ า กั ด เปลี่ ย นนโยบายดี ท รอยแหง เอเชี ย ไปสู น โยบายการคมนาคมที่ ยั งประโยชน
ตอประชาชนสวนใหญ
๑๐.๖ เรงใหมีกฎหมายภาษีสวนเกินทุน ( Capital Gain Tax) ภาษีมรดก
๑๑. เศรษฐกิจระหวางประเทศ
๑๑.๑ ประสานความรวมมือกับกลุม ประเทศที่มีแนวทางสอดรับกัน โดยเฉพาะกลุม
อาเซียน กลุม เอเชีย และอื่น ๆ เพื่อสรางอํานาจตอ รองทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนรวมกัน และความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
๑๑.๒ เปดการคาและการลงทุนเสรี ภายใตเงื่อนไขที่จะกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุด
ตอ ประชาชนส ว นใหญ ข องประเทศและการกระจายรายได ที่เ ป น ธรรม พร อมกั บ ลดผลกระทบ
ที่ประชาชนจะไดรับ
๑๑.๓ ปองกันการโจมตีและแทรกแซงคาเงิน อัตราแลกเปลี่ยน เงินสํารองคงคลัง
๑๑.๔ สร า งความสั ม พั น ธ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ กั บ กลุ ม ประเทศใหม เช น ประเทศ
ในตะวันออกกลาง เอเชียกลาง อเมริกาใต แอฟริกา เปนตน
๑๑.๕ จะรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน พัฒนาเศรษฐกิจอาชีพของประชาชนตามแนว
ชายแดน ไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําแตกตางกันมากจนเกินไป
ดานการตางประเทศ
๑. ประกาศตัวและดําเนิน นโยบายเปนกลาง และจะพัฒนาสัม พัน ธไมตรีที่แ นนแฟน กับ
ประเทศเพื่อนบานทุกประเทศ
๒. ประสานความรวมมือกับกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด (NAM) และประเทศในโลกที่ ๓
เพื่อสรางอํานาจการตอรองใหเกิดความเปนธรรมและกอใหเกิดสันติภาพในโลก
ดานความมั่นคง
๑. กําหนดใหความมั่นคงของมนุษยเปนสาระสําคัญของการจัดการปญหาความมั่นคงชาติ
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๒. พั ฒ นาให ก องทั พ ไทย มี ศั ก ยภาพในการป อ งกั น ตนเอง ด ว ยระบบการผนึ ก กํ า ลั ง
ทรัพยากรทุกดานของชาติ มาสูระบบการปองกันประเทศแบบเบ็ดเสร็จ และระบบความมั่นคงรวมโดย
๒.๑ การปรับโครงสรางองคกรกองทัพใหมีลักษณะบูรณาการ เปนกองบัญชาการรวม
ที่เหลากองทัพตองสนธิกําลังเปนหนึ่งเดียว ลดความซ้ําซอนขององคกร และปรับกําลังใหเล็กลง
๒.๒ แยกงานการบริหารทรัพยากรภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และงาน
การบัญชาการรบภายใตกองบัญชาการทหารสูงสุดและเหลาทัพออกจากกันใหชัดเจน รวมถึงปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหโปรงใสเปนระบบ สามารถตรวจสอบได
๒.๓ พัฒนาระบบอุตสาหกรรมสํารองสงคราม อุตสาหกรรมทหาร ใหมีประสิทธิภาพ
และสามารถพึ่งพาตนเองได โดยสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
๓. พัฒนาระบบการตัดสิ นใจในนโยบายดานการทหาร ทั้ งระดับ “การเมือง” และระดั บ
“ผูปฏิบัติ” ใหเกิดการถวงดุล ไมใหเกิดการกาวกายซึ่งกันและกัน
๔. ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเขม แข็ง ปองกัน การแทรกแซงทั้งจาก
การเมือง และระบบพวกพองในกองทัพ ใหกองทัพมีระบบบริหาร/การคัดสรรบุคลากรที่เปน ธรรม
โปรงใสใชไดจริง
๕. ปรับปรุงระบบการปองกัน ประเทศ โดยเนน การสรางความสัม พัน ธกับมิตรประเทศ
บนพื้นฐาน ความยั่งยืน ไมมีฝกฝาย เปดกวาง เสรีและเปนธรรม
๖. ปรับปรุงระบบกําลังสํารองใหเปนรูปธรรม และใหสามารถปฏิบัติงานไดจริง (Reserve in
Active) รวมกับกําลังหลัก
๗. ปรับปรุงโครงสรางองคกรและระบบการบริหารขององคกรความมั่นคง ระดับนโยบาย
ไดแ ก สภาความมั่น คงแหงชาติ และระดับ แปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ ได แ ก กอ.รมน. ให มี
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยเฉพาะ กอ.รมน. ต อ งเป น องค ก รของผู เ ชี่ ย วชาญจากหน ว ยงานหลากหลาย
(ไมเฉพาะกองทัพ) และใชกําลังจากระดับทองถิ่นที่หลากหลายรวมปฏิบัติงานในองคกร
๘. ใหมีก ารปฏิ รูประบบและองค กรของสภาความมั่น คงแหงชาติใ นสวนของเจ าหนา ที่
ประจําใหเปนสํานักงานที่เล็กและมีประสิทธิภาพ สวนที่ปรึกษาใชจากภายนอกเพื่อสามารถสับเปลี่ยน
หมุนเวียนได
ดานการศึกษา
สวนที่ ๑ พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นระดับกอนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกนักเรียนไดมีโอกาสเรียนดี เรียนฟรี ๑๒ ป มีความเสมอ
ภาคทั้งในเมืองและชนบท
๒. พัฒนาระดับคุณ ภาพมาตรฐานสถานศึกษาใหใกลเคียงกันทุกสถานศึกษา เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดเขาสูกระบวนการเรียนรูที่ทันสมัยทัดเทียมกัน
๓. ปฏิ รูป จิต วิ ญญาณของเด็ กไทยในการดํ ารงชี วิ ตวิ ถีไ ทยควบคูไ ปกับ ความรู เป น หลั ก
และตอบสนองตอสังคมประชาธิปไตยอยางแทจริง
๔. จั ด ระบบสวั ส ดิ ก ารและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สํ า หรั บ ครู ทั้ ง ก อ นและหลั ง เกษี ย ณ
โดยเฉพาะ จะปลดภาระหนี้สินดวยกระบวนการสหกรณ
๕. พัฒนาโครงสรางการศึกษาพื้นฐานสูทองถิ่น
๖. พัฒนาระบบการผลิ ต สรรหา และกระบวนการพัฒนาบุ คลากร รายได ค าใช จา ย
คา ตอบแทนอื่ น ทั้ งในระบบราชการและเอกชน ใหเ ปน วิ ช าชี พที่ มีเ กี ยรติ เพื่ อ ให เ กิด แรงจูง ใจ
และสามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพสูง เขาสูระบบ
สวนที่ ๒ ยกระดับการศึกษาขั้นวิชาชีพระดับสถาบันวิชาชีพ/อาชีวศึกษา เพื่อการเศรษฐกิจ โดย
๑. เพิ่มศักยภาพของสถาบันวิชาชีพใหเขมแข็งเพื่อเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ
ทุกทองถิ่น
๒. จัดฝกอาชีพใหทรัพยากรมนุษยมีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหเปนแรงงานที่มีคุณภาพทักษะที่ดี เปนที่ตองการและเปนกําลังสําคัญขององคกร
๓. จัดตั้งสภาวิช าชีพระดับอาชีวศึกษาเพื่อดูแ ลกํากับคุณภาพมาตรฐานทุกสาขาอาชีพโดย
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและใบประกอบอาชีพใหแกผูสําเร็จวิชาชีพทุกระดับ
สวนที่ ๓ เพิ่มพูนปญญาดวยการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย โดย
๑. ใหจัดการศึกษาแบบเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี
๒. ยกเลิกการนํามหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบ รวมทั้งการปรับปรุงการศึกษาใหมี
คุณภาพเชิงวิชาการมากกวาเชิงพาณิชย
๓. เนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม และตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
๔. สงเสริมการวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการวิจัย สนับสนุนใหมีการวิจัย
เพื่อการคนควาหาความรูใหมและการวิจัยประยุกตเพื่อพัฒนาประเทศ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๕. ปรับปรุงเรื่องอัตราคาเลาเรียนใหเหมาะสม และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต
๖. สงเสริมการลงทุนเพื่อการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อรวมมือกับรัฐในการ
จัดการศึกษาใหแกเยาวชนของชาติ
๗. พัฒนาระบบการสอบเขามหาวิทยาลัย ใหมีความถูกตองแมนยํา และเกิดความเปนธรรม
๘. สรางมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส เนนระบบการศึกษามหาวิทยาลัยทางไกล เพื่อ ให
เยาวชนในทองถิ่นไดเรียนอยางทั่วถึง
๙. ปฏิรู ปการเรี ยนการสอนให เกิด ความเขม แข็งทางวิช าการ โดยลดแนวทางธุรกิ จใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ และสนับสนุนสงเสริมแนวทางการแขงขันเชิงพาณิชยแกมหาวิทยาลัยเอกชน
ดานแรงงาน
๑. ใหผูสูงอายุที่ยากไรไดรับเงินสวัสดิการเดือนละ ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท
๒. จัดใหมีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับสังคมไทย ประกันการวางงาน และ
การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานดีพอ และนําเงินกองทุนมาใชพัฒนาความรูและการรักษาสุขภาพอนามัย
๓. สนับสนุน ใหมีระบบการตัดสินใจแบบไตรภาคี เพื่อกระจายผลประโยชนใ นบริษั ท
มหาชนและรัฐวิสาหกิจ
๔. พัฒนาฝมือแรงงานและสงเสริมการมีงานทําของผูใชแรงงานทั้งภายในและตางประเทศ
รวมถึงการใหการศึกษาแกผูใชแรงงานอยางตอเนื่อง
๕. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดสวัสดิการสังคมรวมกับรัฐ
๖. จัดระเบียบแรงงานตางดาวเสียใหมใหตั้งอยูบนพื้นฐานความเปนจริงของการพัฒนาและ
ความมั่ น คงที่ ส มดุล โดยต องทํ า แรงงานที่ ผิ ดกฎหมายใหถู ก กฎหมาย และมี ม าตรการ กลไกที่
สอดคลอง และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไมใหแรงงานตางดาวทะลักเขาไทย ดวยการพัฒนา
พื้นที่ชายแดนรวมกับประเทศเพื่อนบาน
๗. จัดใหเงินเดือนคาจางใหสมดุลกับคาจางแรงงานขั้นต่ํา
ดานคมนาคมและการขนสง
๑. พัฒนาระบบการขนสงทางน้ํา ทั้งภายในประเทศและชายฝงทะเล เพื่อใหลดการพึ่งพา
พลังงานจากน้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๒. ใหภาคเอกชนทั้งภายในและระหวางประเทศไดมีโอกาสมาลงทุน หรือรวมทุน ในการ
พัฒนาระบบขนสงโดยรางและระบบขนสงทางน้ํา ทั้งในเมืองใหญและระหวางเมือง
๓. พัฒ นาระบบจั ด เก็บ และขนสง สิ น คา ใหมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สามารถรองรับ สิ น คา และ
ผลิตภัณฑทางการเกษตรและอื่น ๆ
๔. สรางเครือขายการขนสงโดยรถไฟ และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมตอกับประเทศ
เพื่อนบานรวมทั้งประเทศที่มีประชากรจํานวนมาก เชน จีน และอินเดีย เพื่อทําใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการคมนาคมขนสงทางรถไฟที่ใหญที่สุดในโลก
๕. สรางเครือขายการขนสงทางทะเล เพื่อแบงปนการกระจุกตัวในการขนสงผานชองแคบ
มะละกา ซึ่งเปนเสนทางติดตอทางทะเลระหวางยุโรป ตะวันออกกลาง อินเดียและเอเชียตะวันออก
๖. สนับสนุนใหสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเปนเครือขายการขนสงทางอากาศที่จะ
เปนศูนยกลางในภูมิภาค
ดานสาธารณสุข
๑. ผสมผสานแพทยส มัยใหมแ ละแพทย แ ผนไทยให ไปดว ยกัน ดวยการพั ฒนาค น คว า
สมุนไพรไทย รวมถึงมีการปกปองลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
๒. ทําใหการแพทยและการสาธารณสุขเปนระบบเปด สามารถเรียนรูไดทุกระดับ
๓. เนนการแพทยเชิงปองกันมากกวาการรักษา
๔. ใหประชาชนเขาถึงบริการทางการแพทยอยางเทาเทียมกัน ทั้งคุณภาพการบริการและราคา
๕. ปกปองการเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทยาขามชาติ รวมทั้งเรงพัฒนายาภายในประเทศ
๖. พัฒนาระบบการตั้งคามาตรฐานในการผลิ ตอาหารและยาของภาครัฐ ใหเขม แข็งและ
สงเสริมใหเอกชนมีบทบาท และลดการพึ่งพิงตางชาติ
๗. เพิ่มคุณภาพสาธารณสุขมูลฐานใหดีขึ้น
ดานเกษตร
๑. ใหมีระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
๒. ปฏิรูประบบการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินของตนเอง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๓. สนับสนุน การผลิตพืช เกษตรที่เหมาะสมในแตละทองถิ่น เชน ปาลม น้ํามัน สบูดํ า
อันจะนํามาทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง
๔. สนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรชีวภาพ
๕. ลงทุนดานการวิจัยและการพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อใหเกิดนวัตกรรมในการเปนผูนําระดับ
นานาชาติ ดานการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
๖. พัฒนาแหลงน้ํ าและปจ จัยการผลิตอื่ น ๆ เพื่อการเกษตรและประยุก ตใ ช ทฤษฎีใ หม
ในการผลิตอยางเปนรูปธรรม
๗. พัฒนาการทําสวนยางพาราอยางเปนระบบครบวงจร อาทิ ความเปนเอกภาพขององคการ
สงเคราะหการทําสวนยาง ความมีเสถียรภาพของราคายางพารา การตลาดที่เปน ประโยชนสูงสุดแก
เกษตรกร การแปรรูปผลผลิตยางภายในประเทศ บุคลากรผูเชี่ยวชาญการทําสวนยาง ทุน และการสนับสนุน
การใชประโยชนจากยางพาราภายในประเทศอยางกวางขวาง
ดานสหกรณ
๑. สหกรณเปนกลไกในการ “พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ โดย
๑.๑ ใหสหกรณเปนศูนยกลางพัฒนาชุมชน ศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยธุรกิจ การผลิต
ตลาดชุมชน ศูนยการพัฒนาผูนํา และศูนยการแกปญหาความยากจน เปนตน
๑.๒ ใหสหกรณเปนองคกรธุรกิจทุกระดับ ใหญ กลาง และเล็ก
๑.๓ ใหสหกรณสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. การยกราง “พ.ร.บ.สหกรณ” ใหม มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๒.๑ สหกรณเปนอิสระมากขึ้น
๒.๒ สหกรณกํากับดูแลกันเอง
๒.๓ มีหนวยงานอิสระ สงเสริม/พัฒนาสหกรณ
๒.๔ มีสภาพัฒนาสหกรณ (ระดับชาติ/จังหวัด)
๒.๕ มีกองทุนพัฒนาสหกรณ
๓. ดานธุรกิจ ใหสหกรณมีสวนรวมในกิจการคาทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ดังนี้
- สงเสริมสหกรณทุกระดั บชั้น ในดานการผลิต การผลิต พืช พลังงาน การแปรรู ป
และการตลาดผลิตผลการเกษตร ตลอดจนสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงระหวางกัน
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- สงเสริมการรวมมือในทางธุรกิจกับผูประกอบการธุรกิจภายในและนอกประเทศ
- สงเสริมและสนับสนุนใหมีศูนยแสดงสินคา, ศูนยเจรจาธุรกิจการคา และศูนยจําหนาย
สินคาของสหกรณในระดับประเทศ
ด า นสั ง คม ยึ ด หลั ก อุ ด มการณ ส หกรณ ใ ห เ กษตรกรและประชาชนคนไทยรู จั ก การพึ่ ง พาตนเอง
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
- สงเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงใหเกิดทุกครัวเรือน
- สงเสริมใหเกิดการมีสว นรวมในทองถิ่นโดยระบบสหกรณ
๔. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขาสูขบวนการสหกรณอยางนอยรอยละ ๖๐ ของ
ครัวเรือนในแตละตําบลทั่วประเทศ เพื่อการผลิต การแปรรูป และการตลาด ใหสหกรณสามารถ
เชื่อมโยงทุกระดับ ตั้งแตระดับหมูบานถึงระดับชาติและระดับนานาชาติ
๕. จัดตั้งธนาคารสหกรณระดับชาติ (Cooperative Bank) ใหเปน กลไกรองรับระบบ
สหกรณท่กี ระจายอยูทั่วประเทศ
๖. ดําเนินการเพื่อใหมีการตลาดสหกรณระหวางประเทศกับสหกรณทั่วโลก โดยพิจารณา
เรื่องสิทธิพิเ ศษในทางการคาระหวางสหกรณดวยกัน เพื่อสรางความสัมพันธทางธุรกิจเชื่อมโยงถึง
ระดั บ เกษตรกรของประเทศสมาชิ ก ซึ่ ง เท า กั บ เป น การกระจายรายได ที่ เ ป น ธรรมใกล เ คี ย งกั น
ภายในประเทศของแตละประเทศและของภูมิภาคโดยรวมในที่สุด
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑. เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตนักวิจัยและการนําองคความรูจาก
การวิจัย มาใชประโยชนในเชิงพาณิชย อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
๓. พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใ หมีคุณภาพและปริม าณเพียงพอกับ
ความตองการ
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๔. พัฒนาการสรางเครือขายระบบสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสามารถ
เชื่อมตอถึงกันทั้งในประเทศและตางประเทศอยางทันสมัย
๕. เร ง จั ด ตั้ ง ศู น ย ข อ มู ล แห ง ชาติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประชาชนเข า ถึ ง และให มี เ มื อ ง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนศูนยศึกษาและคนควาวิจัย
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. สงเสริมการปลูกสักเปนหลักประกันอนาคต
๒. ฟน ฟู อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหดีขึ้น
โดยสงเสริมใหประชาชน องคกรประชาชน และองคกรปกครองทองถิ่นเขามีสวนรวมในการจัดการ
๓. ใชเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียมกําหนด เขตปาไมใหชัดเจน ลดความขัดแยงการปกหมุด
ที่ดิน และพัฒนาแผนการใชที่ดิน
๔. ตองปด อนุรักษ พื้นที่ปาที่ไดรับการประกาศวาเปนมรดกโลก
๕. ปรั บ ปรุ ง สร า งกลไกและอํ า นาจให ห น ว ยงานที่ มี ห น า ที่ ดู แ ล รั ก ษา และจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติรวมกับประชาชนใหสามารถทําหนาที่ไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
๖. เรงรัดการปองกัน และแกไขปญหามลภาวะทางน้ํา อากาศ เสียง รวมทั้งปญหาจาก
สารพิษและกากของเสียโดยยึดหลักผูกอใหเกิดมลภาวะเปนผูจาย
๗. สงเสริมและสนับสนุน ใหประชาชน องคกรประชาชนและองคกรปกครองทองถิ่น มี
สวนรวมในการดูแล อนุรักษ ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
๘. ให ป ระชาชนสามารถใช ป ระโยชน ที่ อ ยู กั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ ข า มามี ส ว นร ว ม
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางแทจริง
๙. เรงออกกฎหมายควบคุมการนําเขากากสารพิษ และขยะอุตสาหกรรมจากตางประเทศ
และตองยกเลิกขอตกลงและสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการนํากากสารพิษและขยะอุตสาหกรรมเขาสู
ประเทศไทย
ดานศาสนาและวัฒนธรรม
๑. สรางเอกลักษณของคนไทย ดวย “ความมีน้ําใจ”
๒. ส ง เสริ ม การอยู ร ว มกั น ทุ ก ศาสนาให เ กิ ด สั น ติ สุ ข และเกิ ด ภราดรภาพ และพั ฒ นา
เอกลักษณของคนไทย ใหเปนผูมีน้ําใจ
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๓. ทํานุบํารุงทุกศาสนา ทั้งดานความเขาใจ การศึกษา การปฏิบัติ ศาสนสถาน
๔. ใหมีองคกรการจัดการเพื่อใหศาสนาแตละศาสนาสามารถพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
ศาสนิกและสังคมสันติสุข
๕. ใหศาสนสถานเปนศูนยกลางการเรียนรูและประชาคม
๖. สนับสนุน สงเสริม และยอมรับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อความเปนเอกลักษณทองถิ่น
และสะทอนลักษณะพหุสังคมใหเปนจุดเดนของชาติไทย
ดานสารสนเทศและสื่อสารมวลชน
๑. กําหนดใหคลื่น ความถี่เปนสมบัติสาธารณะและใชเพื่อประโยชนสาธารณะ ที่จะตอง
จัดการใหมีความหลากหลาย กระจายตัว และเปนธรรม
๒. สนับสนุนใหเกิด “ทีวีสาธารณะ” และจัดการแกปญหา “วิทยุชุมชน” บนแนวทางที่ถูกตอง
๓. กํากับมิใหผูผลิตสื่อตาง ๆ ผูกขาด และผลิตเนื้อหาเพียงดานเดียว และเนนแตการบันเทิง
จนเปนการทําลายสังคม
๔. ดําเนินการควบรวมระบบโครงขายการสื่อสาร ใหบูรณาการในทิศทางที่เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ประหยัดแตตองเปดเสรีและไมผูกขาด เปนธรรมตอทุกกลุมชน และขจัดอิทธิพลเหนือตลาด
๕. พัฒนาองคความรู การวิจัยในดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลก และสรางสภาวะสมดุลเพื่อการอยูรอดในโลกโลกาภิวัตนภายใตการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี
ดานพลังงานของประเทศ
๑. แกไขปญหาการผูกขาด การเอารัดเอาเปรียบในกิจการพลังงาน
๒. เรงรัดพัฒนาแหลงพลังงานในประเทศโดย
๒.๑ ใหปลูกพืชพลังงานทดแทนทุกอําเภอ และใหมี พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาน้ํามัน
เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยกําหนดใหมีมาตรการบังคับน้ํามันเชื้อเพลิงที่จําหนายในประเทศตองมีสวนผสม
ของ เอทานอล ไบโอดีเซล อยางจริงจัง และใหรถขนสงมวลชนและรถสวนราชการตองใชเชื้อเพลิง
ชีวภาพ (อนุโลมใหใชกาซธรรมชาติแทนได)
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๒.๒ สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาวิสาหกิจชุม ชน หรือสหกรณการเกษตร
ยุคใหม (New Generation Co-operative) เพื่อผลิตและแปรรูปพืชผลทางการเกษตรเปนน้ํามันเชื้อเพลิง
ชีวภาพ
๒.๓ ใหมีพระราชบัญญัติสงเสริมการผลิตไฟฟาชุมชนขนาดเล็ก (ต่ํากวา ๑๐ เม็กกะวัตต)
โดยใชเชื้อเพลิงชีวภาพหรือพลังงานทดแทนและใหมีสัดสวนในการผลิตไฟฟาของแตละจังหวัดอยางนอย
๕% ภายในป ๒๕๕๒ อยางนอย ๑๐% ในป ๒๕๕๔
๒.๔ เรงรัดการสรางโครงสรางพื้นฐานเครือขายกาซธรรมชาติใ หมีทั่วถึงทุกภูมิภาค
ภายในป ๒๕๕๔
๒.๕ พัฒนาพลังงานทางเลือกใหเหมาะสม เพื่อใหสามารถทดแทนพลังงานดั้งเดิมได
อยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม
๓. ยกระดับประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศ
๓.๑ เรงรัดการลงทุนการขนสงมวลชนและสินคาดวยระบบราง หรือการขนสงทางน้ํา
๓.๒ ใหมีพระราชบัญญัติมาตรฐานการประหยัดพลังงานในยานยนต และเครื่องใช
อุปกรณไฟฟา ตลอดจนอาคารที่อยูอาศัย
๓.๓ พิจารณาทบทวนมาตรการภาษีการใชรถยนตใหสะทอนถึงตนทุนแฝงที่มีตอระบบ
เศรษฐกิจ
๓.๔ เรงรัดการพัฒนาทาเรือสําหรับขนสงน้ํามัน และกาซธรรมชาติเหลวทางชายฝงทะเล
อันดามัน
๔. ขยายเครือขายการคมนาคมใหไทยเปนศูนยกลางพลังงานของภูมิภาค (Energy Hub)
๔.๑ เรงรั ดการพัฒนาโครงสรางพื้ น ฐานในการสนับสนุน การคา คลังสิน คา และ
Shore Facility เพื่อการยกระดับประเทศใหเปนผูนําของการคาสงเชื้อเพลิงชีวภาพ น้ํามันปโตรเลียม
ถานหินกาซธรรมชาติเหลว
๔.๒ เรงรัดการเชื่อมโยงระบบไฟฟาของอาเซียนใหเปน หนึ่งเดียว (ASEAN Grid)
โดยใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาสงไฟฟาของภูมิภาค
๔.๓ สนับสนุนการลงทุนในประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศในการพัฒนาแหลงพลังงาน
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ดานการทองเที่ยว
๑. สงเสริม ให เกิดการกระจายรายได และผลประโยชนจ ากการทองเที่ยวใหเป น ธรรม
ไมกระจุกตัวอยูกับกลุมทุนใหญ
๒. กิจการการทองเที่ยวตองไมมีผลกระทบวิถีชีวิตของชุมชนเปาหมาย
๓. พัฒนาองคกร บุคลาการ การทองเที่ยวใหมีคุณภาพ และมาตรฐาน
๔. สงเสริมใหคนไทยมีการทองเที่ยวภายในประเทศใหมากขึ้นเพื่อเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในประเทศ และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๕. สงเสริม การทองเที่ยวทุกดานใหเกิดความสะดวกสบาย ปลอดภัยแกชีวิตนักทองเที่ยว
ตางชาติ และกํากับดูแลเขมงวดเรื่องความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
๖. สงเสริมการพัฒนากําลังคนทางดานการทองเที่ยว อาทิเชน บุคลากรทางดานโรงแรม
การนําเที่ยว ใหมีมาตรฐานที่ดีขึ้น
๗. สงเสริมองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหมีโอกาสทํางานไดเต็มศักยภาพ
๘. พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมากขึ้นและมีคุณภาพมาตรฐาน
๙. ดูแลสิ่งแวดลอมและมลภาวะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานที่ทองเที่ยวใหสะอาดปราศจาก
มลภาวะเสีย
๑๐. สงเสริมวัฒนธรรมการตอนรับนักทองเที่ยว
๑๑. สง เสริ ม การท องเที่ย วกํ า กับ ดู แ ลความปลอดภัย ของนัก ท องเที่ย ว ให ป ราศจากการ
หลอกลวง ความไมเปนธรรมในรูปแบบตาง ๆ
ดานสังคม
๑. เสริม สรางและพัฒนาความเปน ปกแผนของสถาบัน ครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตและมี
ความอบอุน
๒. คุม ครอง ป องกัน พั ฒนาเด็ก และเยาวชนให มีคุณ ภาพชี วิต ที่ดี โดยมีก ารปอ งกั น
การถูกกระทําการที่รนุ แรง
๓. สงเสริมและดําเนินการใหผูหญิงและผูชาย มีความเสมอภาคกัน
๔. สงเสริมและสนับสนุนใหผูหญิงมีบทบาททางการเมืองในทุกเวทีโดยเฉพาะสนับสนุนให
โอกาสผูหญิงลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบสัดสวน ไมนอยกวา ๔๐% ของจํานวนที่มี
๕. จัดสวัส ดิการและออกกฎหมายการใหบริ การแก ผูพิการและผู ดอยโอกาสในสถานที่
สาธารณะ สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
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ดานกีฬา
๑. สงเสริม และอุดหนุน การกีฬาทุกประเภทใหแ กเยาวชนและประชาชนเพื่อใหมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ โดยผานสถาบันการศึกษาทุกระดับและทุกภาคสวนของสังคม
๒. สงเสริมความเปนเลิศทางกีฬาเพื่อนําไปสูการแขงขันระดับสากล และสรางอาชีพทางการ
กีฬาใหแกประชาชน
๓. ลดภาษีอุปกรณกีฬาทุกประเภท
๔. สงเสริมสนับสนุนองคกรกีฬาระหวางประเทศ สมาคมกีฬาทุกประเภท เพื่อสรางความ
เขมแข็งและมาตรฐานทางกีฬาสูความเปนสากล
๕. สง เสริ ม งานวิ ช าการและงานวิจั ยด า นวิ ท ยาศาสตร การกีฬ าและเทคโนโลยีก ารกี ฬ า
เพื่อนําไปสูการพัฒนาการกีฬาที่ยั่งยืนของประเทศ
๖. ขจัดปญหาการผูกขาดของสมาคมกีฬาทุกประเภท รวมถึงปญหาเชิงพาณิชย
ขอบังคับพรรคประชามติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอบังคับพรรคประชามติ โดยที่ประชุม คณะผูจัดตั้งพรรค ไดมี ม ติเปนเอกฉัน ทกําหนด
ขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑใ นการบริหารพรรคและการดําเนินกิจการทาง
การเมื อ งของพรรคให ส อดคล อ งกั บ พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใ ชบังคับนี้เรียกวา พรรคประชามติ เขียนเปน ภาษาอังกฤษวา
PRACHAMATI PARTY ชื่ออักษรยอภาษาไทยวา ปม.
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
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ภาพนกวายุภักษบินเหนือทะเล ฝาคลื่นลม มุงสูฝง โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
“พรรคประชามติ” คือ นกวายุภักษ ผูเปนอมตะ มีความมุงมั่น และพลังสูงสงที่จะนําพา
ประเทศชาติ และประชาชนใหผานพนปญหา มรสุม คลื่นลม เขาสูฝงแหงความสันติสุข เจริญรุงเรือง
และอุดมสมบูรณ ดวยการสรางนิเวศนวิทยาทางการเมือง (Green Politic) ขึ้นใหม นํามาซึ่งเอกภาพ
แหงความรักและชมรม สังคมแหงรักขึ้น
ขอ ๕ สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๔๐ ถนนเทศบาลรังสรรเหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๙๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรคประชามติ ที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวาพรรคประชามติ
สาขา (ชื่อจังหวัด หรือชื่อเขตเลือกตั้ง หรือชื่ออําเภอ/เขต หรือชื่อตําบล/แขวง)
ขอ ๗ พรรคประชามติ เปนพรรคแหงอุดมคติที่ประชาชนรวมกันจัดตั้งขึ้นดวยอุดมการณ
ปกปอ ง คุ ม ครองซึ่ งกั น และกัน สร างเอกภาพแหง ความรัก ดว ย “ความมี สัจ จะ ความเสี ยสละ
ความซื่อสัตยสุจริต ความรัก ความเมตตา หวังดี เอื้อเฟอเผื่อแผแกกันและกัน”
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๘ สมาชิกพรรคประชามติ มี ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๒) สมาชิกสามัญ
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ขอ ๙ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแ ก บุคคลที่มีอุปการคุณตอพรรคหรือผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
หรือผูเชี่ยวชาญที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเชิญเขามาเปนสมาชิกพรรค และบุคคลนั้นตอบรับ
การเชิญเปนหนังสือ หรือยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรค
ขอ ๑๐ สมาชิ ก สามั ญ ได แ ก บุ ค คลที่ ยื่ น ใบสมั ค รตามข อ บั ง คั บ พรรคและคณะ
กรรมการบริหารพรรค มีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๑๑ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปน บุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมา
อยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) มีความเขาใจในนโยบาย ตั้งใจสนับสนุน กิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับ
พรรคทุกประการ
ขอ ๑๒ การสมัค รเป น สมาชิก พรรค ให ผูสมั ครยื่ น ใบสมั ครตามแบบพิ ม พข องพรรค
ตอเลขาธิ การพรรค หรือต อประธานสาขาพรรคแลวใหเลขาธิก ารพรรคหรือประธานสาขาพรรค
พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใ หรับเปน
สมาชิกได สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรค ไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๓ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกสามัญตองทําเปนหนังสือ มีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาหาคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่น ตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค แลวแตกรณี และใหสงวนคํา
คัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาว การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อรับหรือไมรับ ผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
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ขอ ๑๔ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๑
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๗๖ วรรคสอง
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๖ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๕ (๕) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๗ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคประชามติ ใหสมาชิกที่ประสงคจะลาออก
ยื่นใบลาออกตอสํานักงานใหญพรรค และมีผลเมื่อสํานักงานใหญพรรคไดลงรับหนังสือลาออกดังกลาวแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๘ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
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(๑) ในฐานะเจาของพรรค สมาชิกมีสิทธิตรวจสอบการทํางานของผูบริหารพรรค ผูบริหาร
สาขาพรรค และเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) ใหสมาชิกพรรค เปนสมาชิกสภาพรรคประจําหมูบาน และชุมชนตาง ๆ ตามที่พรรค
กําหนด เพื่อทําหนาที่ประสานกับประชาชน ชุมชน หมูบาน ในการนําปญหาความทุกขยากเดือดรอน
ความตองการ มาสูสาขาพรรค และจะตองเขารวมประชุมสภาสมาชิกพรรคประจําเขตและชุมชนตาง ๆ
ตามที่พรรคกําหนด
(๓) ไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวง ที่ประชาชนเปนผูใชสิทธิ
(๔) ไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๕) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๑๙ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสียคาบํารุงพรรคประจําป ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๒) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๓) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่ไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและใหความ
รวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๔) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุน นโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๕) รวมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในท องถิ่น และพรรคดว ยความเต็ม ใจและ
เต็มความสามารถ
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๐ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) ดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารทองถิ่น และการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุ
เปาหมายตามอุดมการณ
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(๒) สงเสริม สมาชิกใหมีสมรรถภาพในการดํารงชีวิตครอบครัว ชุม ชน ใหเขมแข็ง และ
จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนแกประเทศชาติ และประชาชน
(๓) ใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) ยกยองมวลสมาชิกพรรค ใหเปนบุคคลสําคัญและเปนหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๑ พรรคไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือ งแกสมาชิกและประชาชน
ดังตอไปนี้
(๑) จั ด บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ เชี่ ย วชาญในแต ล ะสาขาอาชี พ มาฝ ก อบรม
ใหความรูแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) เผยแพรขอมูลขาวสารทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระตุน เตือ นแกสมาชิก
และประชาชนทั่วไป
(๓) สงเสริ มและสนับ สนุ น องคก รชุ ม ชนทอ งถิ่ น กลุ ม อาชีพ กลุ ม เกษตรกร สหกรณ
ใหเขมแข็งทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
(๔) เผยแพรความรูทางการเมืองและดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๕) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปมีความรูและมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจและสังคม
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๒ สมาชิกพรรคพึงปฏิบัติตน ดังนี้
(๑) ยึดมั่นในอุดมการณของพรรคตามขอ ๗
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง หรือเพื่อบุคคลอื่นโดย
ขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) ไมโจมตีหรือใสรายสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทาง
ที่เสียหาย และบอนทําลาย
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(๔) ไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่ใหเกิดความ
เสื่อมเสีย แกพรรค แกกรรมการบริหารพรรค
(๕) ไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือกระทําผิดศีลธรรมอันเปน ที่ครหาของบุคคลและวงการ
ทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรค ตองไมนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
ขอ ๒๓ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคตองยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีศีลธรรมและคุณธรรม
(๓) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตาง ๆ ดวยความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต ชวยกันคิด
ชวยกันทํา ชวยกันรับผิดชอบ
(๔) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๕) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความเขาใจ
ในกิจการของพรรคใหกับผูอื่น
(๖) ยอมรับความคิดเห็นและคําวิพากษวิจารณเพื่อการปรับปรุงตนเองอันจะกอใหเกิดความ
สามัคคี
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๔ ให มีก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริห ารพรรคซึ่ง เปน องค ก รหลั ก
ในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญ
จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
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(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๕ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนและตําแหนงของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตอง
มีผูรับรอง ไมนอยกวาสิบคน
(๓) ให หั ว หน า พรรคที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง ใ หม เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรใ ห เ ป น
กรรมการบริ ห ารพรรค ในตํ า แหน ง ต า ง ๆ ต อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู ค วามสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละ ใหกับพรรคจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนคณะ
กรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) จะตองมีผูแทนจากภาคตาง ๆ โดยทั่วถึงกัน
ผูถูกเสนอชื่อเปน กรรมการบริห ารพรรคไมจํา เปน ตองอยูใ นที่ป ระชุม ใหญ ก็ได แตผูเ สนอชื่อกั บ
ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันเลือกตั้งในที่
ประชุมใหญ เมื่อพนตําแหนงตามวาระแลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๒๗ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหาร
พรรคทั้งหมด ถือวาหมดสภาพรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถา ตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ให ร องหั ว หน า พรรคลํ า ดั บ ต น ทํ า หน า ที่ แ ทน และให ป ระธานสมั ช ชาสมาชิ ก เรี ย กประชุ ม ใหญ
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรค
วางลง เวนแตอายุตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน
และใหประธานสมัชชาสมาชิกเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่น อั น เปน เหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตํา แหนง ทั้งคณะหรื อ
ครบวาระและนอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดข า งต น ให ป ระธานสมั ช ชาสมาชิ ก เรี ย กประชุ ม ใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริ ห ารพรรค ที่ พ น จากตํ า แหน ง อยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า นายทะเบี ย น
พรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๘ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนิน กิจการของพรรคใหเปน ไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร ขอบังคับพรรค และมติ
ของที่ประชุมสมัชชาสมาชิก
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้ง
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(๔) พิจารณาจัดสรรเงิน เพื่อเปน คาใชจ ายเกี่ ยวกับการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ในส วนของพรรค และผู สมั ค รรับ เลื อกตั้ งในนามของพรรค โดยไมเ กิ น วงเงิน ที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
(๕) ควบคุม ไมใหผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) แตงตั้งคณะผูบริหารพรรค เจาหนาที่ ของพรรค และคณะกรรมการตาง ๆ ในการ
บริหารงานของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรค และหนวยงานของพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) รายงานกิจการดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๒) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๔) ปฏิบัติหนาที่อื่น ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๙ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(ค) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(ง) ในกรณีที่มีความจําเปนการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็ นชอบของกรรมการบริ หารพรรคไมน อยกว ากึ่ งหนึ่งของจํ านวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(จ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
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(๒) รองหั ว หน า พรรค มี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรค มอบหมาย
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุ การของที่ประชุ มคณะกรรมการบริ หารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค (ง) เปน ผูกํากับดูแ ล
บริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิ การพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๓๐ ในการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรทั่ วไปในแต ละครั้ งให ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคนเพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่สมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งตาง ๆ คัดเลือก เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหแลวเสร็จ เพื่อใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติ
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ขอ ๓๑ สําหรั บการเลื อกตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหน งที่ ว าง ให คณะกรรมการ
บริหารพรรค พิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๒ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการ
ศูน ยส าขาพรรค ประจํ า เขตหรือ ท องถิ่น และสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคที่ไ ด รับ เลื อกตั้ ง
ในทองถิ่นเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามขอเสนอของสมาชิกพรรคในแตละทองถิ่น
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๓ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใด
ขึ้น อยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคเปน ผูพิจารณาอนุมัติตามความประสงคของ
สมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาว
มีสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๔ การจัดตั้งสาขาพรรคใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาสามสิบคน
ขึ้นไป โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอ
จัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ในระยะ ๖ เดือนแรกของการจัดตั้งพรรค ใหมีสาขาพรรคภาคละ ๑ สาขา
ขอ ๓๕ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
แลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมสาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรค
ในสาขาพรรคนั้นมาประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๖ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในสาขา
พรรคนั้นจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
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(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๗ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระ
แลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๘ การเลือกคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนิน การในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรค ตามขอ ๓๖
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปน ลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๘ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) จัดใหมีการประชุมสมาชิกสภาของพรรคประจําเขต หรืออําเภอ ตามความเหมาะสม
(๓) เผยแพรน โยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม และจัดตั้ง
ศูนยประสานงานพรรคประจําแตละพื้นที่
(๔) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่
(๕) จัดทํ าบั ญชี รายรับ รายจ าย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่ อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรค ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๖) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมือง การบริหารแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
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(๗) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่ สาขาพรรคไดประสบปญหาตอ พรรคเพื่ อ
พิจารณา
(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๐ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผู ทําหนา ที่แ ทนในกรณีที่ ประธานสาขาพรรคไม อาจปฏิ บัติ หนา ที่ไ ด
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคที่พน จากตําแหนง อยูใ นตํา แหน งเพื่ อปฏิ บัติหน าที่ต อ ไปจนกวานายทะเบี ยนพรรคการเมือ ง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๔๑ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๔๐
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๔๒ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้น เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งไปรวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
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หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญสมัชชาสมาชิก
ขอ ๔๓ ใหที่ประชุมใหญสมัชชาสมาชิก เลือกตั้งสมาชิกเปนประธานสมัชชาสมาชิก ๑ คน
รองประธาน สมัชชาสมาชิก ๓ คน อยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป และใหรองประธานสมัชชาสมาชิก
คนที่ ๓ เปนเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๔๔ ประธานสมัช ชาสมาชิกตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อประธานสมัชชาสมาชิกเรียกประชุม หรือเมื่อ
กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสมัชชาสมาชิกใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดเจนวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหประธานสมัชชาสมาชิก
เรียกประชุม ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
ประธานสมัชชาสมาชิกเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุมใหญ ระเบียบ
วาระใหเปนไปตามบัญญัติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๕ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสมัชชาสมาชิก
พรอมกับลายมือชื่อของผูที่ขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๖ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกของพรรคดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๔๒ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
ขอ ๔๗ ในการประชุมใหญสมัชชาสมาชิกตองมีสมาชิกตามขอ ๔๖ มาประชุมไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
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การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๘ ใหประธานสมัช ชาสมาชิกเปน ประธานในที่ประชุมใหญ ถาประธานสมัช ชา
สมาชิกไมม าประชุม ใหรองประธานสมัชชาสมาชิกลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองประธานสมัชชา
สมาชิกลําดับตนไมมาใหรองประธานสมัชชาสมาชิกลําดับถัดมาทําหนาที่ประธานการประชุม หรือถา
รองประธานสมัชชาไมมาประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่ม าประชุม เลือกกรรมการบริหาร
พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ป ระธานการประชุ ม คราวนั้ น กรณี นี้ ใ ห เ ลขาธิ ก ารพรรคทํ า หน า ที่
เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๔๙ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสมัชชาสมาชิกเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับ
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ในการนี้ ประธานสมัช ชาสมาชิ กมี อํ านาจแตง ตั้ งกรรมการ คณะทํา งานและเจ า หน า ที่
ขึ้นมากําหนด ตรวจสอบ และดําเนินกิจการตาม (๑) - (๕)
ขอ ๕๐ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหประธานสมัชชาสมาชิกแจงกําหนดการ
ประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
วาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๑ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนา
พรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรื อ ตามคํ า ขอจากคณะกรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวนคณะ
กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหเปดประชุมพิเศษจะตองมี
วาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ขอ ๕๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึ งจะเปน องคประชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัว หน าพรรคคนใดคนหนึ่ง ทํา หน าที่ เปน ประธานในที่ ประชุ มแทน และให เลขาธิ การพรรค
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ าเลขาธิ การพรรคไม ม าประชุ ม หรือ ไมอ าจปฏิ บัติ ห นา ที่ ได ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
ในกรณีจําเปน ใหมีการประชุมรวมระหวางประธานสมัชชาสมาชิก รองประธานสมัชชา
สมาชิก และคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อมีมติรวมกันในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของพรรค
โดยถือเสียงขางมากของที่ประชุม
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๔ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง สวนการประชุม วิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม หรือเมื่ อ
กรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น
เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดเจนวาประสงคใ หเรียกประชุม วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่อ งใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรกใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุม
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
ประธานสาขาพรรคเป น ผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบีย บวาระการประชุม ใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่คณะกรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุมระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามบัญญัติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๕ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรค
พรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๖ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของ
พรรคดังตอไปนี้
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(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) ประธานและกรรมการศูนยประสานงานพรรค ในเขตเลือกตั้ง เขตละ ๑ คน
(๓) ตัวแทนสมาชิกพรรค ตําบลละ ๓ คน
ขอ ๕๗ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๕๖ มาประชุมไมนอยกวา
หาสิบคนจึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใ หถือ เสียงขางมากของสมาชิก ที่รวมประชุม กรณีที่ มีเสี ยงเท ากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๘ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม ใหญสาขาพรรค ถาประธาน
สาขาพรรคไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม า
หรื อ ไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง
เปนประธานที่ประชุม และใหเลขานุการสาขาพรรค ทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๙ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๐ ในการประชุมใหญส าขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนดการ
ประชุม ใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุมและ
ระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๑ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรค เปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคํารองขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกิน กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสาขาพรรค
ทั้งหมดรวมกัน ขอใหเปดประชุม เปน พิเ ศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่ประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ขอ ๖๒ การประชุม คณะกรรมการสาขาพรรค ต องมีก รรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุม
โดยใหประธานสาขาพรรคเปน ประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่
ประธานไดก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปน เลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการ
สาขาพรรค ทําหนาที่แทน
ขอ ๖๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๔ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทํา
บัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคดวย
ขอ ๖๕ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรคประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับ แตวัน สิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๖ พรรคและสาขาพรรคต องป ดบั ญชี ครั้ งแรกภายในวั น สิ้ น ป ปฏิ ทิน ที่ ได จดแจ ง
การจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

การป ด บั ญ ชี ใ ห จั ด ทํ า งบการเงิ น ซึ่ ง อย า งน อ ยต อ งประกอบด ว ย งบดุ ล และงบรายได
และคาใชจายของพรรค และใหรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาดวย
งบดุลตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรค
งบรายได แ ละค า ใช จ า ยอย า งน อ ยต อ งแสดงที่ ม าของรายได ซึ่ ง ได รั บ จากเงิ น บริ จ าค
เงินสนับสนุนจากรัฐ และรายไดอื่น ที่มีกับการใชไปของคาใชจายดําเนิน การของพรรค โดยเฉพาะ
คาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๖๗ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุม
ใหญของพรรค อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปดประกาศ
ไว ณ ที่ต้งั สํานักงานของพรรค และสาขาพรรคไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงิน ซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคตองรับรอง
ความถูก ตอ ง รว มกั บเหรั ญ ญิก พรรค และให หัว หน าพรรคสง งบการเงิ น ต อนายทะเบีย นภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชี
ขอ ๖๘ ใหหัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค มีหนาที่ยื่น
บัญชีแ สดงรายการทรัพยสิน ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนงและภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
ขอ ๖๙ ให หั ว หน า พรรคจั ด ให มี บั ญ ชี แ สดงรายรั บ จากการบริ จ าคซึ่ ง ต อ งมี ร ายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่มีการบริจาคผานทางสมาชิกใหระบุชื่อสมาชิกผูรับบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การรับบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงิน
ได ใ ห คิด มู ล ค าตามอัต ราค าเช า หรื อ ค า ตอบแทนตามปกติ ใ นทอ งที่ นั้น หรือ ค า ของสิ ท ธินั้ น ก อ น
จึง บัน ทึ กลงในบัญ ชี และในกรณี ที่ ไม อ าจคิด มู ลค า ได ใ ห ร ะบุ ร ายละเอีย ดเกี่ ย วกั บทรั พย สิ น หรื อ
ประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
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ขอ ๗๐ หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกซึ่งไดรับ
การบริจาค ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๗๑ บรรดาเงินที่พรรคไดรับบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝาก
ไวกับธนาคารพาณิชยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรคนั้น
กรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ใหหัวหนาพรรค
แจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝาก และจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชี
เงินฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดเปดบัญชี
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๗๒ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวน การกระทําอันควร
แกการลงโทษ ตอ งทําเปน หนังสือถึง ประธานสมัช ชาสมาชิกและต องมีสมาชิกสามัญไมนอยกว า
ยี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๗๓ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๗๓ แลว ใหประธานสมัชชาสมาชิกมอบอํานาจให
สมาชิกคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล
ก็ใ หมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้น เสียได แตหากสอบสวนแลวเห็น วามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอประธานสมัชชาสมาชิก เพื่อพิจารณาชี้ขาด
ขอ ๗๔ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๗๕ เมื่ อ การพิ จ ารณาสิ้ น สุ ด ลงประธานสมั ช ชาสมาชิ ก มี อํ า นาจสั่ ง การอย า งใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
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ในกรณี ที่ ป ระธานสมั ช ชาสมาชิ ก เห็ น ว า ควรได รั บ การลงโทษ โดยการลบชื่ อ สมาชิ ก
ผูถูกกลาวหาออกจากทะเบียน ใหแ จงหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
วินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๗๖ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๗๙
วรรคสอง ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๖
หมวด ๑๓
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๗๗ การแกไขเพิ่ม เติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็แตดวย
ความเห็นชอบ ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๗๘ การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ พรรคและแนวนโยบายของพรรคต อ งปฏิ บั ติ
ใหถูกตองตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๗๙ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใ ด ๆ ใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคมีอํานาจตีความ โดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๔
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๐ พรรคประชามติ มีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคให
ดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย จนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๘๑ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘๒ ในกรณีที่พรรคตองยุบเลิก ใหทรัพยสิน ของพรรคภายหลังจากการชําระบัญชี
เสร็จสิ้นแลวตกเปนของมูลนิธิสงเสริมการปกครองทองถิ่น และมูลนิธิพัฒนาพลังแผนดิน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชามติ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชามติ จํานวน ๑๘ คน คือ
๑. นายประมวล รุจนเสรี
เปนหัวหนาพรรค
๒. นายสุทธิ ผลสวัสดิ์
เปนรองหัวหนาพรรค
๓. นายวีระศักดิ์ ชวยพัฒน
เปนรองหัวหนาพรรค
๔. นายอํานาจ ศิริชัย
เปนรองหัวหนาพรรค
๕. นายดนสวัสดิ์ ชาติเมธี
เปนรองหัวหนาพรรค
๖. นายวิฑูรย แนวพานิช
เปนเลขาธิการพรรค
๗. นายรุจนอานันท พงษภัคธากาญจน
เปนรองเลขาธิการพรรค
๘. นายฉัตรชัย ประคองทรัพย
เปนรองเลขาธิการพรรค
๙. นายบุญชู เนาวรัตน
เปนรองเลขาธิการพรรค
๑๐. นางจรินยาภร ชื่นตา
เปนรองเลขาธิการพรรค
๑๑. นางสาวปวีณนุช เลิศสินธุภักดี
เปนโฆษกพรรค
๑๒. นางทัศนีย พูนอัศวสมบัติ
เปนเหรัญญิกพรรค
๑๓. นายประสิทธิ์ หงาสูงเนิน
เปนกรรมการบริหารพรรค
๑๔. นายสุนทร ทวีโภค
เปนกรรมการบริหารพรรค
๑๕. นายกลึง สิมขุนทด
เปนกรรมการบริหารพรรค
๑๖. นายศุภวัตร เชยผลบุญ
เปนกรรมการบริหารพรรค
๑๗. นายจารึก แกวสุวรรณ
เปนกรรมการบริหารพรรค
๑๘. นายอภิสิทธิ์ จั้นอรัญ
เปนกรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

