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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคพัฒนาประชาธิปไตย
ด วยนายทะเบี ย นพรรคการเมื องได รั บจดแจ ง การจั ดตั้ ง พรรคการเมื อ ง ชื่ อ พรรคพั ฒนา
ประชาธิ ปไตย ตามมาตรา ๑๔ แหง พระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว า ดว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใ นทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒๕/๒๕๕๐ ตั้งแตวัน ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองของพรรคพัฒนาประชาธิปไตย ดังนี้
นโยบายพรรคพัฒนาประชาธิปไตย
พ.ศ. ๒๕๕๐
“พรรคพัฒ นาประชาธิป ไตย” จะยึดมั่น ในอุดมการณของการบริหารพรรค ที่อยูภายใต
กฎหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติและยึด
ผลประโยชนของชาติ และประชาชนเปนหลักในการบริหารประเทศ จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารไว
๑๖ ดาน ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓. นโยบายดานสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
๕. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
๖. นโยบายดานการศึกษา
๗. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
๘. นโยบายดานการตางประเทศ
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคม
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
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นโยบายดานการตอตานยาเสพติดและโรคติดตอที่รุนแรง
นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
นโยบายดานการกีฬาและนันทนาการ

๑. นโยบายดานการเมืองและการปกครอง
ปญหาการเมืองที่ยังไมเปนระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณนับวาเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
พัฒนาประเทศชาติ ฉะนั้น พรรคพัฒนาประชาธิปไตยจึงเนนการแกไขปญหาหลักของชาติดวยการริเริ่ม
จัดระบบการเมืองใหเปนระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
โดยจะเนน ความสําคัญในการบริหารตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่จะตั้งพรรคการเมือง
โดยประชาชนเปนของประชาชนและเพื่อประชาชนอยางแทจริง ดังตอไปนี้
(๑) ใหอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการเปนของประชาชนโดยประชาชน
และเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๒) ให ค น ไทยทุ ก หมู เ หล า มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพสมบู ร ณ ภ ายใ ต ก ฎหม ายรั ฐ ธรรม นู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย และปลูกจิตสํานึกสงเสริมใหคนไทยมีความรักชาติบานเมือ งและมีจิตสํานึก
ในหนาที่ของตนที่มีตอชาติบานเมือง
(๓) สง เสริ ม และสนั บ สนุน รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปจ จุ บัน และแก กฎหมายบางฉบับ ที่ ลา หลั ง
ที่ยังไมเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ
(๔) สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ข า ราชการประจํ า มี ส ว นร ว มในทางการเมื อ งอย า งเป ด เผย
เพื่อเพิ่มจิตสํานึกในการรับใชชาติ และหนาที่ของตนเองตอชาติและประชาชน
(๕) การกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูภูมิภาคและสวนทองถิ่น อยางมีระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการกระจายความเจริญสูชนบทอยางแทจริง
(๖) ใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) สงเสริมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวางและเผยแพร
ความรูความคิดทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) สงเสริมและสนับสนุนใหมีมาตรฐานในระบบของงานราชการ และรวมทั้งการเลื่อนตําแหนง
ของขาราชการทุกระดับชั้น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุด
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(๙) ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคอยางเต็ม
รูปแบบ
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) ทบทวนและพั ฒนาแผนเศรษฐกิจ และสัง คมแห ง ชาติใ หต รงกั บสภาพความเป น จริ ง
โดยยึดหลักของระบบเศรษฐกิจการแขงขันเสรีที่เปนประโยชนตอสังคมไทยและประเทศชาติ
(๒) ใหการสนับสนุนการกําหนดมาตรฐานของผลผลิตทางดานการเกษตร และอุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพื่อการสงออกที่มีคุณภาพ
(๓) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาโดยใช ท รั พ ยากรของชาติ ใ ห น อ ยที่ สุ ด
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของชาติโดยรวม
(๔) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกร ชาวนา ชาวไร มีที่ทํากินเปนของตนเองและกําหนดพื้นที่
ทางการเกษตร ปาไม อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยใหแนนอนทั่วประเทศ
(๕) พั ฒ นาระบบรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยใช ห ลั ก การแข ง ขั น เสรี แ ละการแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ
โดยกํ า หนดอั ต ราในการถื อ หุ น ของรั ฐ บาลต อ งเกิ น กว า ครึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนหุ น ทั้ ง หมดในกรณี
ของรัฐวิสาหกิจหลักและอาจจะเปนผูถือหุนนอยกวาครึ่งหนึ่งของหุนทั้งหมดในกรณีของรัฐวิสาหกิจรอง
(๖) กระจายความเจริญ และสนั บสนุ น การเพิ่ม งานไปสู ช นบทเพื่อผ อนคลายความแออั ด
ในเมืองหลวง
(๗) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรม กําหนดมาตรการควบคุมราคาสินคา
เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการคากําไรเกินควรและปองกันการกักตุนสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น เพื่อสอดคลองตอ
การพัฒนาประเทศ
(๙) แก ไ ขป ญ หาการเงิ น การคลั ง และการธนาคารให ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาเศรษฐกิ จ
หลีกเลี่ยงการผูกขาดและใหมีการควบคุมการปลอยสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษามาตรฐาน
เงินตราของประเทศ โดยยึดถือความเปนอิสระและมาตรฐานสากลเปนหลัก
(๑๐) ปองกันมิใหเกิดภาวะเงินเฟอหรือสภาวะการเงินใด ๆ โดยใหความสําคัญในการจัดสรร
เงินงบประมาณรายจายของแผนดินอยางเหมาะสมดวยการประหยัดและปองกันการรั่วไหล
(๑๑) ร ว มมื อ กั บ ต า งประเทศในด า นการลงทุ น ร ว มกั น ในด า นเศรษฐกิ จ ภายใต ห ลั ก ของ
ความเปนอิสระและพึ่งตนเอง โดยยึดหลักการเสียเปรียบนอยที่สุดเปนหลัก
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(๑๒) สนับ สนุ น ใหตั้ งองค กรเศรษฐกิ จแหง ชาติเ พื่อ ประสานงานช วยเหลือ สนั บสนุน และ
ใหความคุมครองดานอุตสาหกรรมและผลผลิตอื่น ๆ ที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
(๑๓) พัฒนาการวางผังเมืองของทุกจังหวัดใหเปน ระเบียบและไดม าตรฐานตามหลักการจัด
ผังเมืองตามสากล และเนนกอสรางที่ไดมาตรฐานและมีที่ม าของศิลปะของชาติไทยในการออกแบบ
และกอสราง รวมทั้งวัสดุที่นํามาใชในการกอสราง
(๑๔) สนับสนุนใหขาราชการและประชาชนทั่วไปมีความเปนอยูและดําเนินชีวิตตามแบบของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเองเปนหลัก
๓. นโยบายดานสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) ปองกัน และแกไขเหตุแ หง ความไมเปน ธรรมในสัง คมทุกระดับ ตั้ งแตระดั บทองถิ่ น
จนกระทั่งถึงระดับชาติ พรอมทั้งสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลา
(๒) ปลูก ฝง จิต สํา นึก และอุด มการณป ระชาธิ ปไตยอัน มีพระมหากษั ตริ ยทรงเปน ประมุ ข
ของชาติ แกประชาชนและขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง
(๓) ดําเนินการเปน ขั้น ตอนในการประกัน สังคมแบบสมบูรณเต็ม รูปแบบ โดยใหแผนการ
ประกันสังคมนั้น สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เปนเอกลักษณ
ของชาติ
(๕) ใหสิท ธิเสรี ภาพของประชาชนในการนับ ถือศาสนาและสามารถประกอบศาสนาพิ ธี
ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาดวยความบริสุทธิ์ และใหสถาบันทั้งหลายมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมอยางถูกตอง
(๖) กํ า หนดวิ ธี ก ารและวิ ธี ป ลู ก ฝ ง ชาติ นิ ย มให แ ก เ ยาวชนและประชาชนทุ ก หมู เ หล า
เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอประเทศ
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
(๑) สงเสริมและปรับปรุงแกไขระบบสหกรณ กลุมเกษตรกร และกลุมสาขาอาชีพทุกรูปแบบ
ใหมีประสิทธิภาพและมีบทบาทที่เขมแข็งขึ้นทั้งดานการผลิตและการจัดจําหนาย ตลอดจนการบริหารองคกร
เพื่อการพึ่งตนเองในยุคโลกาภิวัฒน
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(๒) ประกันการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรอยางเปนระบบและเปนธรรม เพื่อแกไขปญหา
การผลิตและราคาผลผลิตที่ตกต่ํา
(๓) สง เสริ ม การค น คว าและพั ฒ นาเกษตรกรรมแบบผสมผสานและแบบปลอดสารพิ ษ
ใหสอดคลองกับการศึกษาคนควาดานเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายตลอดสินคาเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ํา แมน้ํา ชายฝงทะเล ทั้งประเทศใหเปนแหลงน้ําธรรมชาติ
สะอาดปราศจากสารพิษเนื่องจากมลภาวะและพาหะของโรคภัยตาง ๆ
(๕) ปรับปรุงระบบชลประทาน และน้ําตาง ๆ ใหทั่วถึงทุกภาค เพื่อผลประโยชนทางดาน
การเกษตร การประปาและการปองกันน้ําทวมอยางเปนระบบ
(๖) สนั บ สนุ น การตลาดการเกษตรของสหกรณ จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด เพื่ อ ผลการตลาด
ภายในประเทศและตลาดสงออกอยางเปนระบบ
(๗) หยุดยั้งการทําลายปาไมแ ละทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด พรอมกับดําเนินการฟน ฟู
อนุรักษสภาพปาตนน้ําลําธาร เพื่อคงไวซึ่งปาไมและธรรมชาติที่สมบูรณ
(๘) ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิรูปที่ดินใหเปนรูปธรรมอยางจริงจัง เพื่อปองกันการรุกล้ํา
เขตที่ดินที่เปนปาสงวนและที่สาธารณะ
(๙) สนับสนุนการปลูกปาชายเลนทั่วประเทศเพื่อสงเสริมการเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติ
(๑๐) ใหการสนับสนุน การประมง รวมทั้งประมงน้ําจืด ประมงชายฝง และประมงไกลฝง
โดยออกมาตรการการทําประมงในเขตหวงหามและฤดูวางไขอยางเปนระบบ
(๑๑) สงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวปาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
๕. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
(๑) สนับสนุนและใหการคุมครองผลผลิตที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
(๒) ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกหมูเหลาใชผลิตภัณฑที่ผลิตโดยคนไทย
(๓) สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให ห น ว ยงานของรั ฐ และผู ที่ มี ขี ด ความสามารถด า นต า ง ๆ
ไดมีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและผลผลิตดานอุตสาหกรรม
(๔) สงเสริ ม อุ ตสาหกรรมการส งออกขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนอุต สาหกรรม
ภายในครัวเรือนของชุมชนใหเปนรูปธรรม
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(๕) เรงรัดการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและความจําเปนขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสาธารณูปโภค
ใหพอเพียง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศและการรวมลงทุน
กับตางประเทศ
(๖) สนับ สนุน ให สถาบัน การศึกษาต าง ๆ ตลอดจนอาจารยแ ละนัก ศึก ษาไดมี สวนรว ม
ในการคน ควา พัฒนาและวิจัย เทคโนโลยีสมั ยใหม เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภาพและคุณภาพของผลผลิ ต
อุตสาหกรรมของประเทศ
(๗) ควบคุ มมลภาวะที่เกิ ดจากโรงงานอุ ตสาหกรรมอย างเข มงวด เพื่อรั กษาไวซึ่งสิ่งแวดลอม
และธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล
(๘) ใหการสนับสนุน และคุม ครองอยางเต็ ม รูป แบบกับโรงงานอุ ตสาหกรรมของคนไทย
ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ เพื่อที่จะเปนหลักของระบบอุตสาหกรรมของชาติ
ในเชิงการผลิตเพื่อการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
(๙) ใหการสนับสนุนในการลงทุนรวมกับบริษัทตางชาติแ ละโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
ในรูปแบบของการถายทอดเทคโนโลยีที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย
(๑๐) ออกมาตรการใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานมีสวนรวมในการเปนเจาของโดยเปนผูถือหุน
กับ บริ ษัท และโรงงานอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ ของชาติ เพื่ อเป ดโอกาสสนั บสนุน ให ผ ลผลิ ตของ
อุตสาหกรรมดังกลาวไดมีสวนในการนํากลับมาขายใหกับหนวยงานของรัฐรวมถึงการพัฒนาและการวิจัย
รวมกันตอไป
(๑๑) สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรอยางเต็มรูปแบบและตอเนื่อง
๖. นโยบายดานการศึกษา
(๑) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนรักในการเรียนและการศึกษาหาความรูตลอดเวลา
(๒) สงเสริมและใหการสนับสนุนใหแกเด็กและเยาวชนที่มีบิดา มารดา หรือผูปกครองที่มี
ฐานะยากจนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานสามารถเขาเรียนไดโดยไมตองเสียคาเลาเรียนทุกระดับการศึกษา
(๓) ออกมาตรการใหครูและอาจารยตองมีการพัฒนาในการสอนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการพัฒนา
การศึกษาของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต
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(๕) สนั บ สนุ น ให ส ถาบั น การศึ ก ษาต า ง ๆ ทุ ก ระดั บ ได มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมร ว มกั น
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและทัศนศึกษาของแตละคน จัดการการขัดแยงระหวางสถาบันการศึกษาและใหมี
มาตรการอยางเฉียบขาดกับนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติผิดกฎของสถาบันการศึกษาอยางรายแรง
(๖) สนับสนุ น ใหมีก ารผลิ ตบุคลากรในสาขาวิ ช าชีพที่ กําลังขาดแคลนโดยมุงเนน เพื่อให
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศ วกรรม เปนตน
ใหพอเพียงทั้งปริมาณ และคุณภาพ
(๗) สนับสนุนใหผูที่ดอยโอกาสในสังคมและผูพิการมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
มากขึ้นโดยยึดถือการพึ่งตนเองเปนหลัก
(๘) เสริมสรางสวัสดิการ ขวัญกําลังใจ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแ กครูอาจารยและ
บุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับ
(๙) สนับสนุน ใหมีการแปลและเรียบเรียงหนังสือหรือตําราเรียน หรือเอกสารอางอิงที่ใ ช
ในสถาบันการศึกษาในตางประเทศเพื่อใหนักเรียนและนักศึกษามีโอกาสไดศึกษาหาความรูไดกวางขวาง
ยิ่งขึ้น
๗. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
(๑) พัฒนาพลังอํานาจของชาติใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพทุกดานพรอมที่จะเผชิญภัยคุกคาม
จากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบ
(๒) ใหกองทัพมีบทบาทในการพัฒนาและรวมมือเสริมสรางความมั่นคงของชาติทั้งทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(๓) สร างและพั ฒนาอาวุ ธยุ ทโธปกรณ ขึ้ นใช เ องบนพื้ น ฐานของการพึ่ งตนเองอย างคุ ม ค า
และประหยัด
(๔) ปรับปรุงและสนับสนุนดานสวัสดิการทหาร องคการทหารผานศึกและครอบครัวทหาร
ใหดีขึ้นเพื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่รับใชประเทศชาติ
(๕) ปรับปรุงโครงสรางของกองทัพ ใหมีขีดความสามารถ ศักยภาพ ความนาเชื่อถือและ
ความเขม แข็งอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการสงเสริมทางดานการศึกษา การซอมรบ การฝกอบรม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
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(๖) ประสานความร ว มมื อ กั บ มิ ต รประเทศในการแลกเปลี่ ย นเจ า หน า ที่ ท างการทหาร
เพื่อ ผลประโยชนรว มกั น ในการฝกร วมซอ มรบ หรื อการแลกเปลี่ย นความรู เทคโนโลยีที่ ทัน สมั ย
ซึ่งกันและกัน
(๗) ตั้งหนวยตรวจสอบพิเศษ เพื่อปองกันและติดตามการแทรกแซงกิจการตาง ๆ การทําจารกรรม
จากขบวนการกอการรายจากภายนอกประเทศอยางจริงจัง
(๘) ใหเพิ่มประสิทธิภาพของกําลังทางทหาร ตํารวจตระเวนชายแดน และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตลอดตามแนวชายแดนและแนวชายฝงทั่ วประเทศ เพื่อป องกัน การลรุกล้ําและการแทรกแซงจาก
ตางประเทศ
(๙) ใหเพิ่มประสิทธิภาพและความเขมงวดของระบบการตรวจสอบคนเขาเมือง โดยผิดกฎหมาย
ผูลี้ภัย ผูลี้ภัยการเมืองและอื่น ๆ
(๑๐) กําหนดแผนและมาตรการความมั่นคงของชาติใหเปนรูปธรรมและชัดเจน
๘. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) ดําเนินนโยบายอยางอิสระโดยยึดหลักการของผลประโยชน และความมั่นคงของชาติ
เปนสําคัญ
(๒) กระชับความสัมพันธอันดีกับตางประเทศทุก ๆ ประเทศโดยไมเลือกการปกครองในลัทธิ
ที่แตกตางกัน และใหความสําคัญในดานเชิงการทูตอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ใหความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
(๔) ทบทวนและปรั บ ปรุ ง สนธิ สั ญ ญาต า ง ๆ โดยที่ ป ระเทศไทยเสี ย เปรี ย บให ดี ขึ้ น
อยางสมบูรณแบบ
(๕) สนับสนุนและสงเสริมใหสถานทูตไทยที่ประจําอยูในตางประเทศตาง ๆ เปนตัวกลาง
ในการขยายงานดานการเผยแพรวัฒนธรรมไทย การคาขายและการสงออกอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) รั บ ความช ว ยเหลื อ จากต า งประเทศให น อ ยที่ สุ ด โดยปราศจากเงื่ อ นไขที่ จ ะทํ า ลาย
ประโยชนและความมั่นคง ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในทั้งปวงของชาติ
(๗) เนนเพิ่มนโยบายทางการทูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหรายงานและเก็บขอมูลที่เปนประโยชน
ในทางการเมือง การคาขาย สังคมและวัฒนธรรมใหมากที่สุด เพื่อความมั่นคงของประเทศในดาน
การปฏิบัติการทางการทูต
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(๘) กําชับใหสถานทูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหดูแลชวยเหลือคุมครอง และบริการคนไทย
ที่ไปอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจอยูในประเทศนั้น ๆ อยางเปนรูปแบบ
(๙) สนับสนุน ใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมผานสถานทูตไทยหรือ
สถาบันศูนยศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในตางประเทศ
(๑๐) สนั บ สนุ น ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นทางด า นวิ ช าการทหาร ผ า นผู ช ว ยทู ต ฝ า ยทหาร
เพื่อความมั่นคงของประเทศ
(๑๑) สนับ สนุน ให มีการตั้ งองคกรระหวา งประเทศ เพื่อประสานกับตํ ารวจสากลในกรณี
ผูก อการร า ยข ามชาติ แ ละการติด ตามจับ กุ ม ผู ต องหาที่ หลบหนี เข า มาแฝงตัว ภายในประเทศ หรื อ
การหลบหนีออกนอกประเทศ
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๑) ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยเน น ให อ าจารย
จากสถาบั น การศึ ก ษาจากสว นราชการต าง ๆ ตลอดจนนัก วิ ช าการจากภาคเอกชนได มีส ว นร ว ม
ในการพัฒ นา เพื่ อ ประโยชน ใ นเชิ ง อุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม พาณิ ช กรรม การบริ ห าร และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและการสงออก
(๒) สนั บ สนุ น ใหมี ก ารแลกเปลี่ ยนเทคโนโลยี กั บนานาประเทศ เพื่ อพั ฒ นาเทคโนโลยี
เพื่อกอใหเกิดความคิดริเริ่มและเพื่อใหเทคโนโลยีเหลานั้นมีคุณภาพและพอเพียงเพื่อที่จะพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตอไป
(๓) ใหนําเทคโนโลยีของการใชพลังงานจากธรรมชาติต าง ๆ ที่มีอ ยูแ ลว มาประยุกตใ ช
ในเชิงอุตสาหกรรม การเกษตรและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพเพื่อประโยชนโดยรวมของประชาชน
(๔) สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานเอกชนสามารถนํ า เทคโนโลยี ต า ง ๆ ที่ คิ ด ค น โดยคนไทย
มาประยุกตเพื่อผลิตออกจําหนายสูตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๕) สนับสนุนใหมีการลงทุนวิจัยและพัฒนารวมกันกับตางประเทศ เพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ
๑๐. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) แก ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ประกาศ และคํ า สั่ ง ที่ ไ ม เ ป น ธรรมเกี่ ย วกั บ แรงงานและ
สาขาอาชีพตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
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(๒) ขยายการวาจางงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมากยิ่งขึ้นและใหมีองคกรของรัฐมาดําเนินการ
ควบคุมและดูแลการวาจางอยางใกลชิด เพื่อขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไมเปนธรรมใหหมดสิ้นไป
(๓) เพิ่มความมั่นคงในการทํางานและหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงานทั้งที่ทํางาน
ในประเทศและตางประเทศ โดยมีองคกรของระบบการประกันสังคมมาเปน ผูรับรองในกรณีตกงาน
เจ็บปวย ลาคลอด และอื่น ๆ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุมสมาคม และชมรมตาง ๆ ที่เปนประโยชน
ตอสังคมและความมั่นคงของชาติ
(๕) สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ระบบแรงงานสั ม พั น ธ การคุ ม ครองแรงงานและมาตรการ
ความปลอดภัยในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคี ใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
(๖) สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมแกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปองสิทธิและ
ผลประโยชนอันพึงมีพงึ ไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๗) จัดตั้งศูนยสารนิเทศและสวัสดิการใหเปนศูนยขอมูลในการจัดหางาน การจัดทําทะเบียน
ผูใ ช แ รงงาน การจั ดเก็บ ภาษีใ หถู กต อง การเดิน ทางไปทํ างานในตา งประเทศ การให สวั สดิ การ
แรงงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแกผูใชแรงงาน
(๘) สงเสริม และปรับ ปรุ งกฎหมายเพื่ อ ให มีก องทุ น บํา นาญแหง ชาติสํา หรับ ผูใ ช แ รงงาน
ทุกสาขาอาชีพ เพื่อเปนหลักและประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตภายหลังจากการเกษียณอายุ
(๙) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อใหมีกองทุนเพื่อสวัสดิการแรงงานและสังคมแหงชาติ
และเปนประโยชนแกผูใชแรงงานสูงสุด
(๑๐) ส ง เสริ ม และปรั บ ปรุ ง กฎหมาย เพื่ อ ให มี ก องทุ น การประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ
ทั้งผูใชแรงงาน ครอบครัว ผูวางงานรวมจนกระทั่งถึงผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคม
(๑) ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมาย เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ห ญิ ง และชายมี สิ ท ธิ เ ท า เที ย มกั น และขจั ด
การเลือ กปฏิ บัติต อสตรี เพื่อ ใหส ตรีมี สิทธิ แ ละเสรี ภาพโดยสมบู รณใ นการพัฒ นาประเทศทั้ งดา น
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
(๒) จัดหางานที่เหมาะสมและสงวนลิขสิทธิ์ของงานบางประเภทสําหรับสตรี เพื่อเปดโอกาส
ใหสตรีมีโอกาสหางานทําไดมากขึ้น
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(๓) คุม ครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคมใหมีความเปนอยูใ นสังคม
อยางเปนธรรมและมีอาชีพที่เหมาะสม
(๔) ใหการคุมครองการใชแรงงานเด็กอยางเขมงวดโดยการใชแรงงานจะตองไดรับความยินยอม
จากบิด า มารดา หรือ ผูป กครองใหอ ยูใ นความดูแ ลของหน วยงานของรัฐ และไม ใ ชแ รงงานเด็ ก
ไปในทางที่ผิดและเกินกวาเวลาที่กฎหมายระบุไว
(๕) ออกกฎหมายลงโทษ บิดา มารดา หรือผูปกครองที่ทํ าทารุณกรรมและไม เอาใจใส
ในการเลี้ยงดูบุตร หรือเด็กที่อยูในความอุปการะ
(๖) ใหการสนับสนุน บิดา มารดา หรือผูปกครองในการชวยเหลือทางดานการเงินในกรณีที่
มีภ าระเรื่ อ งบุ ต รอยา งเป น รู ป ธรรม โดยเฉพาะในกรณี ที่ บิด า มารดา หรื อผู ป กครองที่ มี ร ายได
ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน รัฐบาลจะตองสนับสนุนใหเด็กไทยทุกคนมีความเปนอยูที่ดีและมีโอกาสเขาเรียน
ในโรงเรียน โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด
(๗) สนับสนุนใหมีองคกรของรัฐเพื่อที่จะดูแลเด็กอนาถาที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งใหมีโอกาส
ไดอยูในสภาพที่ดีที่ทางรัฐบาลจะสามารถจัดสรรหามาไดอยางเต็มความสามารถ
(๘) สนับสนุ น ใหมี องคก รของรัฐ เพื่อที่ จะดูแ ลและใหความอนุ เคราะหแ ก ผูดอยโอกาส
ในสังคม เชน ผูที่ทุพพลภาพ ผูที่เกิดมาไมสมประกอบและไมสมประกอบอันเกิดจากอุบัติเหตุใหมี
ความเปนอยูที่ดีและอบอุน
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(๑) กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติอยางประหยัดและคุมคาที่สุด
(๒) ใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญ และคุณคาของระบบนิเวศนรวมทั้ง
ทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
(๓) เรงรัดและปองกันการแกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
(๔) ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายไปอยางมาก
ใหกลับคืนสูสภาพเดิม และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมของธรรมชาติใหคงไวอยางเปนรูปธรรม
(๕) พัฒ นาการใช พ ลัง งานจากธรรมชาติ แ ละทรั พยากรของชาติใ ห เ กิ ดประโยชน สู ง สุ ด
โดยไมเกิดผลเสียตอสภาวะแวดลอมและมุงพึ่งตนในดานการนําเขาพลังงานหลักจากตางประเทศ และ
ใหเก็บพลังงานที่มีอยูภายในประเทศเปนพลังงานสํารอง
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๑๓. นโยบายดานการตอตานยาเสพติดและโรคติดตอที่รุนแรง
(๑) ปองกันและปราบปรามการผลิต การจําหนาย การเสพยาเสพติดใหโทษอยางเฉียบขาด
(๒) ปองกันและปราบปรามการนําเขายาเสพติดใหโทษทุกชนิดจากตางประเทศอยางเฉียบขาด
(๓) สนับสนุนใหการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพของทหารและตํารวจตระเวนชายแดน
ในการปองกันการนําเขาและจําหนายประเภทยาเสพติดใหโทษตามแนวชายแดนอยางจริงจังและตอเนื่อง
(๔) ใหความคุมครองและกักกันผูที่ติดยาเสพติด และใชวิธีทางการแพทยเพื่อใหเขาเหลานั้น
กลับสูสภาพเดิม
(๕) ใหมีมาตรการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐอยางรุนแรงในกรณีที่สืบทราบไดวามีสวนพัวพัน
กับการผลิต การจําหนาย และการเสพยาเสพติดใหโทษ
(๖) ใหเขมงวดกับการนําเขายาปราบศัตรูพืชที่มีสารพิษเจือปน และการนําเขาพืชหรือผลไม
จากตางประเทศที่อาจจะกอใหเกิดโรคระบาดติดตอมีผลเสียตอการเกษตรของประเทศ
(๗) ใหความสําคัญและเขมงวดกับการนําเขาสัตวหรือพาหะตาง ๆ ทุกชนิดจากตางประเทศ
ใหมากที่สุด ซึ่งอาจจะเปนพาหะรายแรงและเปนอันตรายตอการบริโภคภายในประเทศ
(๘) ใหความเขมงวดกับชาวตางชาติที่จะเดินทางเขามาภายในประเทศ ซึ่งอาจจะนําโรคระบาด
รายแรงตาง ๆ เขามาภายในประเทศได
๑๔. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
(๑) สนับสนุนและสงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภคอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง
(๒) เพิ่มมาตรการการควบคุมการโฆษณาสินคาบางประเภทที่ใหโทษตอสุขภาพและรางกาย
ของประชาชน
(๓) สนับสนุน ใหอนามัยตําบล อําเภอ และโรงพยาบาลทุกจังหวัดใหมีการบริการที่ดีและ
ทั่วถึงเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
(๔) ปรับโครงสรางการใหบริการของดานบริการตาง ๆ ของสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เชน การรักษาโรคตาง ๆ โดยผานขอมูลทางคอมพิวเตอร การเก็บสํารองยาชนิดตาง ๆ
ไวที่ศูนยของจังหวัด เปนตน
(๕) ควบคุมการคิดคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนใหมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
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(๖) เพิ่มมาตรการการใหบริการของโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และจัดใหมีแพทยและพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงในตางจังหวัด
๑๕. นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
(๑) ปองกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชนและสนับสนุนใหมีการคาเสรี
(๒) ยกเลิกสัมปทานที่เอาเปรียบประชาชน หรือผอนปรนลงมาเพื่อใหเกิดความเปน ธรรม
ในการบริการประชาชน
(๓) ใหมีการจัดสรรแถบคลื่นวิทยุซึ่งเปนทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยรวม
(๔) ใหเพิ่ม มาตรการแกบริษัทหรือองคกรตาง ๆ ที่ไดรับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐ
ใหเปนเจาของแถบคลื่นความถี่วิทยุหรือสัมปทานอื่น ๆ โดยจะตองมีโรงงานผลิตชิ้นสวนและประกอบ
ภายในประเทศ
(๕) สนับสนุนใหมีการขยายเสนทางในการคมนาคมทั่วประเทศที่ประหยัดโดยเฉพาะการสื่อสาร
และการขนส ง ทางน้ํ า ทางรถไฟรางคู ม าตรฐานสากล รวมทั้ ง การคมนาคมทางรถยนต ท างบก
และทางอากาศ
(๖) ปองกันการลงทุนทั้งในดานการสื่อสารและคมนาคมที่ซ้ําซอน
(๗) สนับสนุนและสงเสริมการใหการบริการสื่อสารและคมนาคมขั้นพื้นฐานของรัฐที่มีตอ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) จัดระบบการจราจรทุกจังหวัดใหเปน ระเบียบและเปน รูปธรรม เพื่อลดมลภาวะและ
การสูญเสียพลังงาน อุบัติเหตุ เวลาและอื่น ๆ
(๙) ลงโทษผูฝาฝนกฎจราจรที่ทําใหการจราจรติดขัด รวมทั้งการใชเสนทางการบรรทุกน้ําหนัก
ที่มีผลตอสาธารณูปโภคของรัฐอยางเปนรูปธรรม
๑๖. นโยบายดานการกีฬาและนันทนาการ
(๑) สง เสริ ม และสนั บ สนุ น การออกกํา ลั ง กาย และเล น กี ฬ าเพื่ อ สุข ภาพของประชาชน
โดยการสรางสถานที่ฝก สถานที่แขงขัน และสถานที่พักผอนสาธารณะใหพอเพียงโดยเฉพาะในเมืองใหญ
(๒) สงเสริมใหทุกจังหวัดมีสโมสรโดยรวมของจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลา
มีโอกาสไดเปนสมาชิกเพื่อฝกซอมหรือเลนกีฬาตามที่ตนเองชอบ
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(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหเอกชนมีสโมสรการกีฬาของตนเอง เพื่อใหองคกรเหลานั้น
มีชื่อเสียงเปนที่รูจักและสามารถพัฒนาใหเปนสโมสรระดับชาติได
(๔) สงเสริมใหมีสนามเด็กเลนและสนามกีฬาทุกหมูบานที่มีผูคนอาศัยอยูตามจํานวนที่ระบุไว
ในกฎหมาย
(๕) สงเสริมใหมีสวนสาธารณะทุกแหงที่มีผูคนอาศัยอยูหนาแนนเพื่อเปนปอดของธรรมชาติ
(๖) สงเสริม การกีฬาและรักกีฬาของชาติใ หมีขวัญกําลังใจและความสามารถอยางแทจริง
เพื่อเขาเหลานั้นจะไดสรางชื่อใหกับประเทศชาติตอไป
ขอบังคับพรรคพัฒนาประชาธิปไตย
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอบังคับพรรคพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ประชุม คณะผูจัดตั้งพรรคพัฒนา
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีมติเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้
เพื่อเปน แนวทางและหลักเกณฑใ นการบริหารพรรคและการดําเนิน กิ จการทางการเมืองของพรรค
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกําหนด
ขอบังคับพรรคไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคพัฒนาประชาธิปไตย” เขียนเปน
ภาษาอังกฤษวา “PATTANA PRACHATHIPPATAI PARTY” ใชชื่ออักษรยอวา “พ ป.” หรือ “P P T.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค ความหมาย และตรายาง
(๑) พรรคพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย ใช เ ครื่ อ งหมายเป น ภาพของอนุ ส าวรี ย ป ระชาธิ ป ไตย
ดา นบนของเครื่อ งหมาย มีคํา วา “พรรคพัฒ นาประชาธิป ไตย” ดานลางเครื่องหมาย มีคําวา
“PATTANA PRACHATHIPPATAI PARTY” ดังภาพ โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
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ชื่อ “พรรคพัฒ นาประชาธิป ไตย” หมายถึง สัญลักษณแหงความมีอุดมการณที่มุงมั่น
เพื่อการพัฒนาการปกครองใหมีความเปนประชาธิปไตยสมบูรณอยางแทจริง อันนํามาซึ่งความรูรักสามัคคี
ความสุขความเจริญของประชาชนและประเทศชาติ
พื้นสีขาว หมายถึง ความเปนหนึ่งเดียว ความสมบูรณ ความมีเสถียรภาพ ความสะอาดบริสุทธิ์
และความสันติธรรมของสังคมและประเทศชาติ
อนุสาวรียประชาธิปไตย หมายถึง สัญลักษณของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งเปนสิ่งที่สูงสุดและสําคัญยิ่ง
สีน้ําเงิน หมายถึง สัญลักษณแหงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย อันเปนที่รักและเคารพสูงสุด
สีขาว หมายถึง สัญลักษณแหงความบริสุทธิ์ สุจริตทั้งกายและใจ ตามหลักธรรมคําสอนของ
ศาสนาทุกศาสนา
สีแดง หมายถึง สั ญลักษณแห งความรักชาติและความสามัคคี เพื่อความเปนหนึ่ งเดียวของ
ประเทศชาติ
สีเหลือง หมายถึง สัญลักษณแหงความรู รัก สามัคคี ซึ่งเปนสีแหงปมหามงคลเฉลิมพระชนม
๘๐ พรรษาขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙
เมื่อรวมกันแลวมีความหมายวา สัญลักษณแหงอุดมการณแรงกลา เคารพยกยอง เชิดชูและ
มุงมั่นที่ตองพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกระดับ
ความเปนประชาธิปไตยใหมีความเจริญกาวหนาและเปนประชาธิปไตยที่มั่นคง สมบูรณอยางแทจริง
อัน เปน แนวทางที่จะนํามาซึ่งความรูรักสามัคคี ความมั่น คง ความสันติสุข ความเจริญรุงเรืองของ
ประชาชนและประเทศชาติ โดยยึดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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(๒) ตรายางเครื่ อ งหมายสํ า หรั บ ประทั บ รั บ รองเอกสารของพรรค เป น เครื่ อ งหมายย อ
ในลักษณะเดียวกันตาม (๑) แตใชสีเดียวลวน ดังภาพ

ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑/๕๖๓ หมู ๑๘ ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐
ขอ ๖ สาขาพรรคพัฒนาประชาธิปไตยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา พรรคพัฒนา
ประชาธิปไตย สาขา......โดยที่จะมีชื่อใดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิก ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค
มีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๘ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปน บุคคลวิกลจริต จิตฟน เฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึน เมา
อยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
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(๘) มีความเขาใจในนโยบาย ตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรค และปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๙ การสมัครเปนสมาชิกพรรคพัฒนาประชาธิปไตย ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ
ของพรรคตอเลขาธิการพรรค หรือตอประธานสาขาพรรคแลวเสนอใหเลขาธิการพรรคหรือประธาน
สาขาพรรคพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหรับ
เปนสมาชิกได สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๐ การคัดคานผูสมัครเปน สมาชิกสามัญ ตองทําเปน หนังสือมีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาหาคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่น ตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคแลวแตกรณี และใหสงวนคํา
คัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อรับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๑ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิก โดยจะมีคําคัดคานหรือไม
ก็ต ามให มีห นั งสื อ แจ ง ให ผู นั้น ทราบโดยเร็ ว คํ าวิ นิ จฉั ย ของคณะกรรมการบริ หารพรรคให ถือ ว า
ถึงที่สุด
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๘
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๗๐ วรรคสอง
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๓ การสิ้น สุด ของสมาชิ กภาพตามขอ ๑๒ (๕) ถ าสมาชิ กผู นั้น ดํ ารงตํ าแหนง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภา ผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
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วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตาม
มาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปน สมาชิกของพรรคการเมืองอื่น ได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๔ การลาออกจากสมาชิ ก ภาพของพรรคให ถื อ ว า สมบู ร ณ เ มื่ อ ได ยื่ น ใบลาออกต อ
สํานักงานใหญพรรคการเมืองและมีผลเมื่อสํานักงานใหญพรรคไดรับหนังสือลาออกดังกลาว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปน ผู ที่พรอ มที่จ ะเสีย สละและพากเพี ยรในการทํางานเพื่ อพรรคและอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เป น ผู ที่ มี ค วามรู มี อุ ด มการณ อ ย า งแรงกล า และยึ ด มั่ น ในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป นผู ที่ ไม มีป ญหาขั ดแยงหรื อข อบกพร อง จนได รั บการตําหนิ จากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๖ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รว มรั บ ผิ ด ชอบต อ เสถี ยรภาพของพรรคและใหค วามร ว มมือ ในกิ จ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๗ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจั ด การส ง เสริ ม สถานภาพของสมาชิ ก ให มี ส มรรถภาพต อ การดํ า รงชี วิ ต
ของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองสมาชิกของพรรคจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริม
อาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกม วลสมาชิกพรรคทุกทานอยา งเต็ม รูปแบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๘ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม ความรู ค วามเข า ใจทางการเมือ งแก ส มาชิ ก และประชาชน
โดยทั่ วไปอั น จะส งผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริ ยทรงเปน ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน การรวมตัวกัน ในรูปขององคกรชุนชนทองถิ่น เพื่อ ให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๙ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคพัฒนาประชาธิปไตย ใหเปนพรรคการเมือง
ที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรคทุกระดับตอง ยึดมั่น ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝน ตอระเบียบ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดตอ
กฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอัน เปน ที่ครหาของบุคคล
และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีม ติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติ
ของพรรคที่ไดมีมติไว
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๐ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีวิตดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๑ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก
ในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญ
จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ
ขอ ๒๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนิน การในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๑
(๓) ให หั วหน าพรรคที่ ได รับเลือกตั้ งใหมเสนอ ชื่ อบุ คคลที่ เห็น สมควรให เปน กรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรูความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสมและการเสี ยสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปน ผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเ สนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่ ว ถึ ง กั น ผู ถู ก เสนอชื่ อ เป น กรรมการบริ ห ารพรรคไม จํ า เป น ต อ งอยู ใ นที่ ป ระชุ ม ใหญ ก็ ไ ด
แตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๓ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรคอนุมัติใหออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
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(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของ
ผูที่พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ให ร องหั 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
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแต
อายุตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนง หัวหนาพรรควา งลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหน าพรรคลําดับต น
ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมภายในสามสิบวัน
หากเกิด กรณี อื่น อั น เปน เหตุ ใ ห คณะกรรมการบริ หารพรรคพ น จากตํา แหน งทั้ ง คณะหรื อ
ครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๕ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมีมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัด สรรเงิ น เพื่ อเปน ค าใชจา ยเกี่ยวกับ การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎร
ในส ว นของพรรคและผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค โดยไม เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
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(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยจัดสรร
เปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุ มไม ให ผู สมั ครรั บเลื อกตั้ งในนามของพรรคใช จ ายเกี่ ยวกั บการเลื อกตั้ งสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ใหค วามเห็น ชอบในการแตง ตั้งหรือ ถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต าง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(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 หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนิน การตามนโยบายของพรรค และ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรค
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(๑๘) อํานาจหนาที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๖ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรค ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผู เสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ป ระชุ ม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญของพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
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(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรค มีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนพรรคมีหนาที่ดูแลการเขาและออกของสมาชิกพรรค รายงานตอหัวหนาพรรค
ทุกวันที่เจ็ดของเดือน
(๘) คณะผูบริหารพรรค
(ก) ใหคณะผูบ ริหารพรรคเป น องคกรหลักในการดําเนิน กิ จกรรมของพรรคเพื่อให
เปนไปตามขอกําหนดและมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) หัวหนาพรรคแตงตั้งคณะผูบริหารพรรคจากกรรมการบริหารพรรคโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไมนอ ยกวาสามคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคคนที่หนึ่ง
(๓) เลขาธิการพรรค
ใหคณะผูบริหารพรรคพิจารณารวมจัดตั้งรัฐบาลและกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร โดยเสนอ
รับรองจากกรรมการบริหารพรรค
(๙) กรรมการบริ หารพรรคอื่ น ๆ มีอํ านาจหนาที่ ตามที่ หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๗ ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรทั่ ว ไปในแต ล ะครั้ ง ให ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่
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คัดเลือกสมาชิกพรรคที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๒๘ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อกสมาชิ ก พรรค เพื่ อส งเข า สมั ค รรั บเลื อ กตั้ งเป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรค มีหนาที่ใ นการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลง
สมัครรับเลือกตั้งในแบบสัดสวนหรือในแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ
เลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีความรูความสามารถเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๒๙ การตัด สิ น คัด เลือ กบุ คคลลงสมั ครรั บเลื อ กตั้ ง ให เ ป น อํ า นาจของคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไป เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น โดยใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติถือเปนที่สุด
ขอ ๓๐ สําหรั บการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรแทนตํ าแหน งที่ วางให คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๑ ในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปนผูพิจารณา
แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๒ แผนและกํ า หนดระยะเวลาในการจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ งในเขตเลื อ กตั้ ง ใด
ให ขึ้ น อยู กั บการพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค ตามความประสงค ข องสมาชิ ก สามั ญ
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
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ขอ ๓๓ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนิน การประชุม เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไปการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ดังกลาวตองมีสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ
เขารวมประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๕ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรและเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระ
แลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๕
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(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปน ลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๕ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชี รายรับ รายจาย และงบการเงิน ของสาขาพรรคเพื่ อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สบิ หาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ จ ะเข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ งเป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรคเสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
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ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๔๐ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๙
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๔๑ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้น เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๔๒ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๓ คณะกรรมการบริหารพรรคตอ งใหมีการประชุมใหญ สามัญของพรรคอยางนอ ย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือ
เมื่อ กรรมการบริหารพรรคจํ านวนไมนอ ยกว าสองในสามของจํ านวนคณะกรรมการบริห ารพรรค
เทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
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เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๔ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๕ การประชุมใหญสามัญและวิสามัญประกอบดวยสมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๔๑ ในกรณีท่มี ีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๕ มาประชุม ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๗ ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม ให
รองหัวหนาพรรคลําดับตน ทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตน ไมม าใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่ม า
ประชุม เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการไมม าประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใ หรองเลขาธิการพรรคหรือ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
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(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๔๙ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาแจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรค
ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๐ ใหการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรคเปน
ประธานที่ ประชุ มถ าหั วหน าพรรคไม ม าประชุ มหรื อไม อาจปฏิ บั ติ หน าที่ ได ก็ ให รองหั วหน าพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๕๒ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คณะกรรมการสาขาพรรคต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคอย า งน อ ย
ปละหนึ่งครั้ง สว นการประชุม วิสามัญอาจจะมีไ ดเมื่ อคณะกรรมการสาขาพรรคเรี ยกประชุ มหรื อ
เมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดเจนวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและ
ดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
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เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๔ ญัตติของผูขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๕ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๖ ในการประชุมใหญของสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๕๕ มาประชุมไมนอยกวา
สามสิบคนจึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ให ถื อเสี ยงข างมากของสมาชิ กที่ มาร วมประชุ ม กรณี ที่ มี เสี ยงเท ากั นให ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๗ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมม าประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๘ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองหรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๙ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุมและ
ระเบียบวาระการประชุมดวย
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สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๐ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกิน กึ่งหนึ่งรวมกัน ขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๑ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งหรือคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แ ทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปน เลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๖๒ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสินและการจัดทําบัญชีพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๓ ให คณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื องมี หน า ที่รั บ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การบริห าร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บ รองความถู ก ต อง ตลอดจนจั ด ส งบั ญ ชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๖๔ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
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การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชีตาม
(๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๕ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใ หจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได และ
คาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงิน ใหรวมถึงงบการเงิน ของสาขา
พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุลตองจัดแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายไดและคาใชจายอยางนอยตองแสดงที่มาของรายได ซึ่งไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุน
จากรัฐ และรายไดอื่นที่มี กับทางใชไปของคาใชจายดําเนินการของพรรคการเมือง โดยเฉพาะคาใชจาย
ในการเลือกตั้งตองแสดงไว โดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๖๖ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมื องอนุมั ติภ ายในเดื อนเมษายนของทุ กป โดยแจง ให ส มาชิก ทราบล ว งหนา และ
ปดประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงินตอ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรองทั้งสําเนาบัญชี
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๗ การกลา วหาสมาชิ ก ของพรรคคนใดวา ไดก ระทํา หรือ ละเว น การกระทํ าอั น ควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๘ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๗ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรค
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มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๙ ในการพิ จารณาข อกลาวหาสมาชิก ตอ งใหโ อกาสแก ผูถูกกลา วหาแกข อกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๗๐ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณี ที่หั วหนาพรรคเห็น วา ควรได รับ การลงโทษ โดยการลบชื่อ สมาชิก ผูถู กกลา วหา
ออกจากทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและ
มีมติประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๗๑ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๗๐ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กาํ หนดไวในขอ ๑๒
หมวด ๑๓
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๗๒ การแกไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อบั ง คั บ พรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทํ า ได ก็แ ต ด ว ย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๗๓ การแกไขเพิ่ม เติม ขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
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(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกิน กวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๗๔ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจ
ตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๔
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๕ พรรคพัฒนาประชาธิปไตยมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๗๖ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๗ ในกรณีที่พรรคพัฒนาประชาธิปไตยตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลัง
จากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพัฒนาประชาธิปไตย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพัฒนาประชาธิปไตย จํานวน ๑๓ คน คือ
๑. นายสุวรรณ
ทองหนุน
หัวหนาพรรค
๒. นายกฤตพัฒน
พิศชวนชม
รองหัวหนาพรรค
๓. นายปรีชา
ทองเที่ยงดี
รองหัวหนาพรรค
๔. นายสมหมาย
อิ่มมณี
เลขาธิการพรรค
๕. นายลําพูล
เมืองโคตร
รองเลขาธิการพรรค
๖. นายดนัย
ไสยโชติ
เหรัญญิกพรรค
๗. นายเลิศเกียรติ
สุขวิชัย
โฆษกพรรค
วงษภักดี
กรรมการบริหารพรรค
๘. นางสาวยุพยง
๙. นายวิมล
สารมะโน
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นางสาวกุหลาบ
บุญทํานบ
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นายจิระชัย
พิศชวนชม
กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นายเอกพงศ
สาตะมาน
กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายปฏิวัติ
พิจารณ
กรรมการบริหารพรรค
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

