เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาภิวัฒน
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคประชาภิวัฒน
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๔/๒๕๕๒ ตั้งแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียด
เกี่ย วกั บนโยบายพรรคการเมื อง ขอบั งคั บพรรคการเมือ งและรายชื่อ คณะกรรมการบริ หารพรรค
การเมืองของพรรคประชาภิวัฒน ดังนี้
นโยบายพรรคประชาภิวัฒน พ.ศ. ๒๕๕๒
พรรคประชาภิวัฒนจะยึดมั่น ในอุดมการณของการบริหารพรรค ที่อยูภายใตกฎหมายของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข และจะยึดถือประโยชน
ของชาติและประชาชนเปนหลักในการบริหารประเทศ จึงไดกําหนดนโยบายของการบริหารไว ๑๖ ดาน
ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
๕. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
๖. นโยบายดานการศึกษา
๗. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
๘. นโยบายดานการตางประเทศ
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสทางสังคม
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๑๓. นโยบายดานการตอตานยาเสพติด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

๑๔. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
๑๕. นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
๑๖. นโยบายดานการกีฬา
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
การเมืองไทยมีปญหาที่ยังไมเปนประชาธิปไตยอยางสมบูรณ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนารูปแบบ
ทางการเมืองการปกครอง พรรคประชาภิวัฒน จะเน น การแกปญหาหลักของประเทศโดยเริ่ม ต น
จัดระบบการเมื อ งใหเปน ประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยเป น ประมุขที่สมบูร ณแ บบ โดยเน น
ความสําคัญในการบริหารตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม
ไมมีการซื้อสิทธิขายเสียงและทุจริตในการเลือกตั้ง รวมทั้งเสนอรูปแบบพรรคการเมือง โดยประชาชน
เปนของประชาชน และเพื่อประชาชนอยางแทจริง และกําหนดนโยบายพรรคการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) ให อํ า นาจอธิ ป ไตยเป น ของประชาชนโดยประชาชน โดยยึ ด หลั ก การของระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
(๒) ใหคนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอยางสมบูรณภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และปลุกจิตสํานึกใหคนไทยมีความรักชาติบานเมืองและมีจิตสํานึกในหนาที่ของตนที่มีตอประเทศชาติ
(๓) สงเสริมและสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และแกกฎหมายฉบับที่ลาหลัง และ
ไมเปนประชาธิปไตย
(๔) สนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการประจํามีสวนรวมทางการเมืองอยางเปดเผย โดยเนน
ใหมีจิตสํานึกในการรับใชประเทศชาติและประชาชน
(๕) การกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูภูมิภาคและสวนทองถิ่นอยางมีระบบเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการกระจายความเจริญสูชนบทอยางแทจริง
(๖) สนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) สงเสริม ใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสวนรวมทางการเมืองอยางทั่วถึง และเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
(๘) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี ม าตรฐานระบบงานราชการ และการเลื่ อ นตํ า แหน ง
ของขาราชการทุกระดับ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพของการทํางาน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๙) ปกป อ ง คุ ม ครองและเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย และพระบรมวงศานุ ว งศ
ทุกพระองคอยางเต็มรูปแบบ
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
พรรคประชาภิวัฒนกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไว ดังนี้
(๑) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใ หสอดคลองกับสภาพความเปน จริง
โดยยึดหลักระบบเศรษฐกิจการแขงขันเสรีที่เปนประโยชนตอสังคมไทยและประเทศชาติ
(๒) กํา หนดมาตรฐานของผลผลิต ทางด า นการเกษตรและอุต สาหกรรมภายในประเทศ
เพื่อการสงออกที่มีคุณภาพ
(๓) สงเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาใหมีการใชทรัพยากรของชาติใ หนอยที่สุด
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของชาติ
(๔) ปฏิรูป ที่ดิน เพื่อ ให เกษตรกรมีที่ทํา กิน เป น ของตนเองและกําหนดพื้ น ที่ทํา การเกษตร
ปาไม อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยใหชัดเจนทั่วประเทศ
(๕) พัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยใชหลักการแขงขันเสรีและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยกําหนด
อัตราสวนในการถือหุนของรัฐบาล ตองเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนหุนทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ
(๖) กระจายความเจริญ โดยสนับสนุนการสรางงานในชนบทเพื่อลดความแออัดในเมืองหลวง
(๗ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีตางๆ ใหถูกตองและเปนธรรม กําหนดมาตรการควบคุมราคาสินคา
เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการคากําไรเกินควรและปองกันการกักตุนสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น ใหสอดคลองกับ
การพัฒนาประเทศ
(๙) กําหนดมาตรการทางการเงิน การคลัง และการธนาคารใหสอดคลองกับเศรษฐกิจ ไมให
มีการผูกขาดราคาสินคาและบริการ กําหนดใหมีการควบคุมการปลอยสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
รักษามาตรฐานเงินตราของประเทศโดยยึดถือความเปนอิสระและมาตรฐานสากลเปนหลัก
(๑๐) ปองกัน มิ ใ หเ กิด ภาวะเงิ น เฟอและภาวะเงิ น ตึง ตัว โดยใหค วามสําคั ญในการจัด สรร
งบประมาณรายจายของประเทศอยางเหมาะสม เนนการประหยัดและความคุมคาในการใชจายเงินภาษีอากร
(๑๑) กําหนดมาตรการเชิญชวนใหนักลงทุนตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทยอยางเปนอิสระ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๑๒) จัดตั้ งองค กรเศรษฐกิ จแหง ชาติ เพื่ อประสานงานชว ยเหลือ สนั บสนุน และคุ ม ครอง
ดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และผลผลิตอื่น ๆ ที่สามารถผลิตไดในประเทศ
(๑๓) วางผังเมืองของทุกจังหวัดใหเปนระเบียบ และไดมาตรฐานตามหลักการจัดผังเมืองสากล
และกําหนดมาตรการกอสรางที่ไดมาตรฐาน สงเสริมศิลปะของชาติไทยในการออกแบบและการกอสราง
รวมทั้งวัสดุท่จี ะนํามาใชในการกอสรางใชวัสดุภายในประเทศ
(๑๔) สนับสนุนใหขาราชการและประชาชนทั่วไปมีความเปนอยูและดําเนินชีวิตตามแบบของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเองเปนหลัก
๓. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
(๑) ป อ งกั น และแก ไ ขความไม เ ป น ธรรมในสั ง คมตั้ ง แต ร ะดั บ ชุ ม ชนจนถึ ง ระดั บ ชาติ
และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
(๒) ปลูกฝงจิตสํานึกและอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแกประชาชน
และขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง
(๓) ใหมีการประกันสังคมแบบสมบูรณเต็มรูปแบบ โดยใหแผนการประกันสังคมนั้น อยูใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เปนเอกลักษณของชาติ
(๕) ให สิท ธิ เสรีภ าพของประชาชนในการนั บถื อ ศาสนาและสามารถประกอบศาสนพิ ธี
ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาดวยความบริสุทธิ์ และใหสถาบันทั้งหลายมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรมอยางถูกตอง
(๖) กํ า หนดมาตรการและวิ ธี ป ลู ก ฝ ง ชาติ นิ ย มให แ ก เ ยาวชนและประชาชนทุ ก หมู เ หล า
เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอประเทศ
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
(๑) สงเสริมและปรับปรุงแกไขระบบสหกรณ กลุมเกษตรกรและกลุ มสาขาอาชีพทุกรูปแบบ
ใหมีประสิทธิภาพและมีบทบาทหนาที่เขมแข็งขึ้นทั้งดานผลิตและการจัดจําหนาย ตลอดจนการบริหารองคกร
เพื่อการพึ่งตนเองในยุคโลกาภิวัตน
(๒) ประกันผลผลิตและราคาผลผลิตของเกษตรกรอยางเปนระบบและเปนธรรม เพื่อแกปญหา
การผลิตและราคาผลผลิตที่ตกต่ํา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๕๐
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๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๓) สนับสนุนการคนควาและพัฒนารูปแบบการทําการเกษตรแบบผสมผสานและปลอดสารพิษ
ใหสอดคลองกับการศึกษาคนควาดานเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายตลาดสินคา เกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ํา แมน้ํา และชายฝงทะเล ใหสะอาด ปราศจากสารพิษเนื่องจาก
มลภาวะและพาหะของโรคภัยตาง ๆ
(๕) ปรั บปรุง ระบบชลประทาน แหล ง น้ํา ตา ง ๆ ให ทั่ วถึ งทุ กภาค จั ดทํ าระบบประปา
และการปองกันน้ําทวมอยางเปนระบบ
(๖) หาตลาดเพื่อกระจายผลผลิตทางการเกษตร ใหครอบคลุมทุกจังหวัดทั้งตลาดภายในประเทศ
และตลาดตางประเทศ
(๗) กําหนดมาตรการลดการทําลายปาและทรั พยากรธรรมชาติ โดยรณรงคให มีการอนุรั กษ
สภาพปาตนน้ําลําธาร เพื่อคงไวซ่งึ ปาไมและธรรมชาติที่สมบูรณ
(๘) หามาตรการการปรับปรุงคุณภาพและการปฏิรูปที่ดินใหเปนรูปธรรมอยางชัดเจน เพื่อปองกัน
การรุกล้ําพื้นที่ปาสงวนและที่สาธารณะ
(๙) สนับสนุนการปลูกปาชายเลนทั่วประเทศ เพื่อสงเสริมการเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติ
(๑๐) กําหนดใหมีการทําประมงน้ําจืด ประมงชายฝง และประมงไกลฝง โดยออกมาตรการ
การทําประมงในเขตหวงหามและฤดูวางไขอยางเปนระบบ
(๑๑) สงเสริมและอนุรักษพนั ธุสัตวปาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
๕. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
(๑) สนับสนุนและคุมครองผลผลิตที่ผลิตไดภายในประเทศ
(๒) สรางจิตสํานึกใหประชาชนใชสินคาที่ผลิตโดยคนไทย
(๓) สนั บสนุนและสงเสริ มให หน วยงานของรั ฐและผู ประกอบการมีส วนร วมในการพั ฒนา
มาตรฐานอุตสาหกรรมและผลผลิตดานอุตสาหกรรม
(๔) สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน
ของชุมชนใหเปนรูปธรรม
(๕) เร ง รั ด การสร า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและความจํ า เป น ขั้ น พื้ น ฐาน ตลอดจน
สาธารณูปโภคใหพอเพียง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
และการรวมลงทุนกับตางประเทศ
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(๖) สนั บ สนุน ให สถาบั น การศึก ษามีส ว นรว มในการค น คว า พัฒ นาและวิ จัย เทคโนโลยี
สมัยใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศ
(๗) ควบคุ ม ลภาวะที่ เ กิ ด จากโรงงานอุ ต สาหกรรม เพื่ อ รั ก ษาไว ซึ่ ง สภาพแวดล อ ม
และธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล
(๘) ใหการสนับสนุน และคุม ครองโรงงานอุตสาหกรรมของคนไทยทั้งโรงงานขนาดกลาง
และขนาดใหญ เพื่อที่จะเปนหลักของระบบอุตสาหกรรมของชาติใ นเชิงการผลิต เพื่อการตลาดทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ
(๙) สงเสริมการลงทุนรวมกับตางชาติและโรงงานอุตสาหกรรมและการถายทอดเทคโนโลยี
ที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย
(๑๐) ออกมาตรการใหหนวยงานของรัฐมีสวนรวมในการเปนเจาของ โดยเปนผูถือหุนกับบริษัท
และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญของชาติ เพื่อเปดโอกาสสนับสนุนใหผลผลิตของอุตสาหกรรม
ดังกลาวไดมีสวนในการนํากลับมาขายใหกับหนวยงานของรัฐรวมถึงการพัฒนาและวิจัยรวมกันตอไป
(๑๑) สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรอยางเต็มรูปแบบและตอเนื่อง
๖. นโยบายดานการศึกษา
(๑) สงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนรักในการเรียนและการศึกษาหาความรูตลอดเวลา
(๒) สงเสริม และให การสนับสนุน แกเด็ก และเยาวชนที่ ดอยโอกาส สามารถเข าเรี ยนฟรี
โดยรัฐอุดหนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา
(๓) ออกมาตรการใหครูและอาจารยตองมีการพัฒนาในการสอนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับการพัฒนา
การศึกษาของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต
(๕) สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตางๆ ทุกระดับไดมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู และทัศนศึ กษา และจัดการความขั ดแย งระหว างสถาบันการศึกษา และใหมี มาตรการลงโทษ
กับนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติผิดกฎของสถาบันการศึกษา
(๖) สนั บสนุ น ให มี การผลิ ตบุ คลากรในสาขาวิ ชาชี พที่ กํ าลั งขาดแคลน โดยมุ งเน นเพื่ อให
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต เช นด านวิ ทยาศาสตร การแพทย วิ ศวกรรม ให เพียงพอ
ทั้งปริมาณและคุณภาพ
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(๗) สนับสนุนใหผูดอยโอกาสในสังคมและผูพิการมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรมวิช าชีพ
มากขึ้นโดยยึดถือการพึ่งตนเองเปนหลัก
(๘) เสริมสรางสวัสดิการ ขวัญกําลังใจ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแกครู อาจารย และบุคลากร
ทางดานการศึกษาทุกระดับ
(๙) ปรับปรุงโครงสรางการบริหาร และการดําเนินการทั้งปวงของสถาบันการศึกษาใหเจริญกาวหนา
และคลองตัว ตลอดจนอิสระในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
(๑๐) สนับสนุนใหมีการแปลและเรียบเรียงหนังสือหรือตําราเรียน หรือเอกสารอางอิงที่ใชใน
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ เพื่อใหนักเรียนและนักศึกษามีโอกาสไดศึกษาหาความรูไดกวางขวาง
ยิ่งขึ้น
๗ นโยบายดานการปองกันประเทศ และความมั่นคง
(๑) พัฒนาชาติใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพทุกดาน พรอมที่จะเผชิญภัยคุกคามจากภายใน
และภายนอกประเทศทุกรูปแบบ
(๒) ใหกองทัพมีบทบาทในการพัฒนาและรวมมือสรางความมั่นคงของชาติทั้งทางดานการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(๓) สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้น ใชเอง บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองอยางคุม คา
และประหยัด
(๔) ปรับปรุงและสนับสนุนสวัสดิการทหาร องคการทหารผานศึกและครอบครัวทหารใหดีขึ้น
เพื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่รับใชประเทศชาติ
(๕) ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งของกองทั พ ให มี ศั ก ยภาพ ความน า เชื่ อ ถื อ และความเข ม แข็ ง
อยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการสงเสริมทางดานการศึกษา การฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
(๖) รวมมือกับพัน ธมิตรทางทหาร เพื่อซอมรบรวมทางยุทธวิธีและแสวงหาความรวมมือ
ในการพัฒนาอาวุธแบบตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอกองทัพ
(๗) ตั้งหนวยตรวจสอบพิเศษ เพื่อปองกันการทําจารกรรมและการกอการรายขามชาติ
(๘) ใหเพิ่มประสิทธิภาพทางการทหารและตํารวจ และสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดตามแนวชายแดน
และแนวชายฝงทั่วประเทศ เพื่อปองกันการรุกล้ําและการแทรกแซงจากตางประเทศ
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(๙) ใหเพิ่มประสิทธิภาพและความเขมงวดของระบบการตรวจคนเขาเมือง โดยผิดกฎหมาย
ผูลี้ภัย ผูลี้ภัยการเมือง และอื่น ๆ
(๑๐) กําหนดแผนและมาตรการความมั่นคงของชาติใหเปนรูปธรรมและชัดเจน
๘ นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) ดําเนิน นโยบายอยางอิสระโดยยึดหลักการของผลประโยชน และความมั่นคงของชาติ
เปนสําคัญ
(๒) กระชับความสัมพันธอันดีกับตางประเทศทุก ๆ ประเทศ โดยไมเลือกการปกครองในลัทธิ
ที่แตกตางกัน และใหความสําคัญในดานเชิงการทูตอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ใหความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
(๔) ทบทวนและปรับปรุงสนธิสัญญาตาง ๆ โดยที่ประเทศไทยเสียเปรียบใหดีขึ้น
(๕) สนับสนุนและสงเสริมใหสถานทูตไทยที่ประจําอยูในประเทศตาง ๆ เปนตัวกลางในการ
ขยายงานดานการเผยแพรการคา การลงทุน ศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษา
(๖) ลดการรับความชวยเหลือจากตางประเทศ
(๗) เนนเพิ่มนโยบายทางดานการทูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหรายงานและเก็บขอมูลที่เปน
ประโยชนในทางการเมือง การคาขาย สังคม และวัฒนธรรมใหมากที่สุด เพื่อความมั่นคงของประเทศ
ในดานทางการทูต
(๘) เพิ่ม มาตรการชวยเหลือคุม ครอง และใหบริการคนไทยที่ไปอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจ
อยูในประเทศนั้น ๆ อยางเปนรูปธรรม
(๙) สนับสนุน ใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมผานสถานทูตไทยหรือ
สถาบันศูนยศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในตางประเทศ
(๑๐) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการทหาร ผานผูชวยทูตฝายทหารเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ
(๑๑) สนับสนุนใหตั้งองคกรระหวางประเทศ เพื่อประสานกับตํารวจสากลในกรณีผูกอการราย
ขามชาติและการติดตามจับกุมผูตอ งหาที่หลบหนีเขามาแฝงตัวภายในประเทศ หรือการหลบหนีออกนอกประเทศ
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๙ นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๑) ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยเน น ให อ าจารย
จากสถาบันการศึกษาจากสวนงานราชการตาง ๆ ตลอดจนนักวิชาการภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาเพื่อประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การบริหาร และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและการสงออก
(๒) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับนานาประเทศ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
กอใหเกิดความคิดริเริ่ม และเพื่อใหเทคโนโลยีเหลานั้น มีคุณภาพ และพอเพียงที่จะพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
(๓) ใหนําเทคโนโลยีของการใชพลังงานจากธรรมชาติตาง ๆ ที่มีอยูแลวมาประยุกตในเชิง
อุตสาหกรรมการเกษตรและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ เพื่อประโยชนโดยรวมของประชาชน
(๔) สนับสนุนใหหนวยงานเอกชนสามารถนําเทคโนโลยีตาง ๆ ที่คิดคนโดยคนไทยมาประยุกต
เพื่อผลิตออกจําหนายสูตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๕) สนับสนุนใหมีการลงทุนวิจัยและพัฒนารวมกันกับตางประเทศเพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ
๑๐ นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) แกไขปรับปรุงกฎหมายประกาศ และคําสั่งที่ไมเปน ธรรมเกี่ยวกับแรงงานและสาขา
อาชีพตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๒) ขยายการว า จ า งงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนให ม ากยิ่ ง ขึ้ น และให มี อ งค ก รของรั ฐ
มาดําเนินการควบคุมและการวาจางอยางใกลชิดเพื่อขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไมเปนธรรมใหหมดสิ้นไป
(๓) เพิ่มความมั่นคงในการทํางานและหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงานทั้งที่ทํางานใน
ประเทศและต างประเทศโดยมี องค กรของระบบการประกัน สัง คมมาเปน ผู รองรับ ในกรณี ตกงาน
เจ็บปวย ลาคลอด และอื่น ๆ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุมสมาคมและชมรมที่เปนประโยชน
ตอสังคม และความมั่นคงของชาติ
(๕) สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ระบบแรงงานสั ม พั น ธ การคุ ม ครองแรงงานและมาตรการ
ความปลอดภัยในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคีใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๖) สงเสริม และสนับ สนุน การฝกอบรมแกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปองสิท ธิ
และผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๗) การจัดตั้งศูน ยสารนิเทศและสวัสดิการใหเปน ศูน ยขอมูลในการจัดหางาน การจัดทํา
ทะเบียนผูใชแ รงงาน การจัดเก็บภาษีใหถูกตอง และการเดิน ทางไปทํางานในตางประเทศ การให
สวัสดิการแรงงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูใชแรงงาน
(๘) สงเสริม และปรับ ปรุง กฎหมายเพื่อ ใหมี กองทุน บํ านาญแห งชาติสํา หรับ ผูใ ช แ รงงาน
ทุกสาขาอาชีพ เพื่อเปนหลักและประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิต ภายหลังจากเกษียณอายุ
(๙) สงเสริมและปรั บปรุ งกฎหมายเพื่อใหมีก องทุน การประกั น สุข ภาพแหงชาติแ ละเป น
ประโยชนแกผูใชแรงงาน
(๑๐) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหมีกองทุนการประกันสุขภาพแหงชาติทั้งผูใชแรงงาน
ครอบครัว ผูวางงาน รวมจนกระทั่งถึง ผูพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม
๑๑ นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสในสังคม
(๑) ปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อสงเสริมใหหญิงและชายมีสิทธิเทาเทียมกัน และขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรี เพื่อใหสตรีมีสิทธิและเสรีภาพโดยสมบูรณในการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
(๒) จัดหางานที่เหมาะสมและสงวนลิขสิทธิ์ของงานบางประเภท สําหรับสตรี เพื่อเปดโอกาสใหสตรี
มีโอกาสหางานทําไดมากขึ้น
(๓) คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีความเปน อยูในสังคม
อยางเปนธรรมและมีอาชีพที่เหมาะสม
(๔) ใหการคุมครองการใชแรงงานเด็กอยางเขมงวด โดยการใชแรงงานจะตองไดรับการยินยอม
จากบิ ดา มารดา หรือ ผูปกครองใหอ ยูใ นความดูแลของหนวยงานของรัฐ และไม ใ ชแ รงงานเด็ ก
ไปในทางที่ผิดและเกินกวาเวลาที่กฎหมายระบุ
(๕) ออกกฎหมายลงโทษบิ ดา มารดา หรือผู ปกครองที่ทํ าทารุณกรรม และไมเอาใจใส
ในการเลี้ยงดูบุตร หรือเด็กที่อยูในความอุปการะ
(๖) ใหการสนับสนุนบิดามารดา หรือผูปกครองในการชวยเหลือทางดานการเงิน ในกรณี
ที่มีภาระเรื่องบุตรอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในกรณีที่บิดา มารดา หรือผูปกครองที่มีรายไดต่ํากวา
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เกณฑม าตรฐานรัฐบาล จะตองสนับสนุน ใหเด็กไทยทุกคนมีความเปนอยูที่ดีและมีโอกาสเขาเรียน
ในโรงเรียนโดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด
(๗) สนับสนุนใหมีองคกรของรัฐเพื่อที่จะดูแลเด็กอนาถาที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งใหมีโอกาส
ไดอยูในที่มีสภาพที่ดีที่ทางรัฐบาลจะสามารถจัดสรร หามาไดอยางเต็มความสามารถ
(๘) ตั้งองคกรของรัฐเพื่อที่จะดูแลและใหความอนุเคราะหแ กผูดอยโอกาสในสังคม เชน
ผูที่ทุพพลภาพ ผูที่เกิดมาไมสมประกอบอันเกิดจากอุบัติเหตุใหมีความเปนอยูที่ดีและอบอุน
๑๒ นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(๑) กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติอยางประหยัดและคุมคาที่สุด
(๒) ใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญและคุณคาของระบบนิเวศนรวมทั้ง
ทรัพยากรของชาติแกประชาชน อยางกวางขวาง
(๓) เรงรัดและปองกันการแกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษทั้งในปจจุบันและอนาคต
(๔) ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน และทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายไปอยางมาก
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมและอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมของธรรมชาติใหคงไวอยางเปนรูปธรรม
(๕) พัฒนาการใชพลังงานจากธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยไมเกิด
ผลเสียตอสภาวะแวดลอมและมุงพึ่งตนเองในดานการนําเขาพลังงานหลักจากตางประเทศและใหเก็บ
พลังงานที่มีอยูภายในประเทศเปนพลังงานสํารอง
๑๓ นโยบายดานการตอตานยาเสพติด
(๑) ปองกันและปราบปรามการผลิตการจําหนาย การเสพยาเสพติด ใหโทษ
(๒) ปองกันและปราบปรามการนําเขายาเสพติดใหโทษทุกชนิดจากตางประเทศ
(๓) สนับสนุนและประสานงานอยางมีประสิทธิภาพของทหารและตํารวจตระเวนชายแดน
ในการปองกันการนําเขาและจําหนายประเภทยาเสพติดใหโทษตามแนวชายแดนอยางจริงจังและตอเนื่อง
(๔) ใหความคุมครองและกักกันผูที่ติดยาเสพติดและใชวิถีทางการแพทยเพื่อใหกลับสูสภาพเดิม
(๕) มีม าตรการลงโทษเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ส ว นพั ว พั น กั บ การผลิ ต จํ า หน า ย และการ
เสพยาเสพติดใหโทษ
(๖) ใหเขมงวดกับการนําเขายาปราบศัตรูพืชที่มีสารพิษเจือปนและการนําเขาพืช หรือผลไม
จากตางประเทศ ที่อาจกอใหเกิดโรคระบาด ติดตอ มีผลเสียตอการเกษตรของประเทศ
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(๗) ใหความสําคัญและเขมงวดกับการนําเขาสัตวหรือพาหนะตาง ๆ ทุกชนิดจากตางประเทศ
ใหมากที่สุด ซึ่งอาจจะเปนพาหะรายแรงและเปนอันตรายตอการบริโภคภายในประเทศ
(๘) หามาตรการตรวจสุขภาพชาวตางประเทศหากตองสงสัยวาเปนผูปวยที่เดินทางเขาประเทศ
๑๔ นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
(๑) สนับสนุนและสงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภคอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง
(๒) เพิ่มมาตรการการควบคุมการโฆษณาสินคาบางประเภท ที่ใหโทษตอสุขภาพและรางกาย
ของประชาชน
(๓) สนับสนุนใหอนามัยตําบล อําเภอ และโรงพยาบาลทุกจังหวัดใหมีบริการที่ดีและทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
(๔) ปรับโครงสรางการใหบริการของดานบริการตาง ๆ ของสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เชน การรักษาโรคตาง ๆ โดยผานขอมูลทางคอมพิวเตอร การเก็บสํารองยาชนิดตาง ๆ ไวที่ศูนย
ของจังหวัดเปนตน
(๕) ควบคุมการคิดคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนใหมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๖) เพิ่มมาตรการใหบริการของโรงพยาบาลของรัฐทุกแหง ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
จัดใหมีแพทย และพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงในตางจังหวัด
๑๕ นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
(๑) ปองกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชนและสนับสนุนใหมีการคาเสรี
(๒) ยกเลิกสัมปทานที่เอาเปรียบประชาชน หรือ ผอนปรนลงมาเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในการบริการประชาชน
(๓) ใหมีการจัดสรรแถบคลื่นวิทยุซึ่งเปนทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยรวม
(๔) ใหเพิ่ม มาตรการแกบริษัทหรื อองคกรตาง ๆ ที่ไดรับสั มปทานจากหน วยงานของรั ฐ
ในการเปนเจาของแถบคลื่นความถี่วิทยุ หรือสัมปทานอื่น ๆ โดยจะตองมีโรงงานผลิตชิ้นสวนและ
ประกอบภายในประเทศ
(๕) สนับสนุนใหมีการขยายเสนทางคมนาคมทั่วประเทศที่ประหยัด โดยเฉพาะการคมนาคม
และการขนสงทางน้ํา ทางรถไฟรางคูมาตรฐานสากล รวมทั้งการคมนาคมทางรถยนต ทางบก และทางอากาศ
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(๖) ลดการลงทุนทั้งในดานการสื่อสารและการคมนาคมที่ซ้ําซอน
(๗) สนับสนุนและสงเสริมการใหบริการสื่อสารและการคมนาคมขั้น พื้นฐานของรัฐ ที่มีตอ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) จัดระบบการจราจรทุกจังหวัดใหเปนระเบียบและเปนธรรมเพื่อลดมลภาวะและการสูญเสีย
พลังงาน อุบัติเหตุ เวลาและอื่น ๆ
(๙) กําหนดมาตรการลงโทษผูฝาฝนกฎจราจร ผูที่ทําใหเกิดการจราจรติดขัด รวมทั้งการใช
เสนทางการบรรทุกน้ําหนักที่มีผลตอสาธารณูปโภคของรัฐอยางเปนรูปธรรม
๑๖ นโยบายดานการกีฬา
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชนโดยการ
สรางสถานที่ฝก สถานที่แขงขัน และสถานที่พักผอนสาธารณะใหพอเพียงโดยเฉพาะในเมืองใหญ
(๒) สงเสริมใหทุกจังหวัดมีสโมสรโดยรวมของจังหวัดและอําเภอเพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลา
มีโอกาสไดเปนสมาชิกเพื่อฝกซอมหรือเลนกีฬาตามที่ตนเองชอบ
(๓) สนับสนุน และสงเสริม ใหเ อกชนมีสโมสรการกีฬาของตนเองเพื่อ ใหองคกรเหลานั้น
มีชื่อเสียงเปนที่รูจักและสามารถพัฒนาใหเปนสโมสรระดับชาติได
(๔) สงเสริมใหมีสนามเด็กเลนและสนามกีฬาทุกหมูบานที่มีผูคนอาศัยอยูตามจํานวนที่ระบุไว
ในกฎหมาย
(๕) สงเสริมใหสวนสาธารณะทุกแหงที่มีผูคนอาศัยอยูหนาแนนเพื่อเปนปอดของธรรมชาติ
(๖) สงเสริมการกีฬาและนักกีฬาของชาติใ หมีขวัญกําลังใจและความสามารถอยางแทจริง
เพื่อเขาเหลานั้นจะไดสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติตอไป
ขอบังคับพรรคประชาภิวัฒน พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอบังคับพรรคประชาภิวัฒน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยที่ประชุม คณะผูจัดตั้งพรรคประชาภิวัฒน
พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้
เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในการบริหารพรรคและการดําเนินการกิจการทางการเมืองของพรรค
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนด
ขอบังคับไว ดังนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคประชาภิวัฒน พุทธศักราช ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใ ชขอบังคับนี้ตั้งแตวัน ที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
ประชาภิวัฒน
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคประชาภิวัฒน” เขียนเปนภาษาอังกฤษ
วา PEOPLE ALIANCE FOR DEMOCRATIZATION ใชชื่ออักษรยอวา “ปภ” หรือ PAD.
ในขอบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาภิวัฒนนี้
“พรรค”
หมายความวา
พรรคประชาภิวัฒน
“สาขาพรรค”
หมายความวา
สาขาพรรคการเมืองพรรคประชาภิวัฒน
“สมาชิก”
หมายความวา
สมาชิกสามัญ
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความวา
คณะกรรมการบริหารพรรคประชาภิวัฒน
“หัวหนาพรรค”
หมายความวา
หัวหนาพรรคประชาภิวัฒน
รองหัวหนาพรรคประชาภิวัฒน
“รองหัวหนาพรรค”
หมายความวา
“เลขาธิการพรรค”
หมายความวา
เลขาธิการพรรคประชาภิวัฒน
“เหรัญญิกพรรค”
หมายความวา
เหรัญญิกพรรคประชาภิวัฒน
“นายทะเบียนสมาชิกพรรค” หมายความวา
นายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาภิวัฒน
“โฆษกพรรค”
หมายความวา
โฆษกพรรคประชาภิวัฒน
“กรรมการบริหารพรรค”
หมายความวา
กรรมการบริหารพรรคประชาภิวัฒน
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความวา
คณะกรรมการสาขาพรรคประชาภิวัฒน
“ประธานสาขาพรรค”
หมายความวา
ประธานสาขาพรรคประชาภิวัฒน
“เขตเลือกตั้ง”
หมายความวา
เขตเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู แ ทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง
“ภาค”
หมายความวา
ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง รวมถึง กรุงเทพมหานคร
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค ความหมาย และตรายาง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

พรรคประชาภิวัฒน ใชเครื่องหมายเปนรูป มือประสาน ใตกลีบใบไมสามสี
มีชื่อภาษาไทยอยูดานลาง มีรูปลักษณะตามที่ไดจดทะเบียนไวตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง ดังภาพ

โดยมีคําอธิบายดังนี้
“พรรคประชาภิวัฒน” หมายถึง สัญลักษณแหงบารมีอันมีความบริสุทธิ์ของปวงชนประชาภิวัฒน
“พื้น สีเหลือง” หมายถึง สัญลักษณแหงบารมีความดีงามในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
“รูปมือประสาน” หมายถึง มิตรภาพ ความสมานฉันทความสามัคคี
“รูปกลีบใบไมสามสี” หมายถึง ความเจริญรุงเรืองของชาติ ความศรัทธาตอประเทศชาติ
ประชาชน
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๘๔ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรคประชาภิวัฒน ที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวาพรรคประชาภิวัฒน
สาขา.......................โดยจะมีชื่อใดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนดสาขาพรรคที่ไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด ใหเรียกวาพรรคประชาภิวัฒน สาขาจังหวัด ....... เขตเลือกตั้งที่.............
โดยมีชื่อ สถานที่ตั้ง ตําบล อําเภอ กํากับตอทายแลวแตกรณี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

พรรคประชาภิวัฒน มีแ นวนโยบายตามที่ไดจดทะเบียนไวตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
อุดมการณของพรรคคือ จะตองยึดมั่นศรัทธาประเทศชาติประชาชน การอยูรวมกัน แบงเปน
ความสุ ขซึ่งกั น และกัน ความสมานฉั น ท ไมแ บ งชั้น วรรณะในสังคม ดํ ารงชี วิตอยู ไดใ นทองถิ่ น
สงเสริมใหมีอาชีพ และสุขภาพอนามัยที่ดี
หมวดที่ ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลว ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมั ค รเปน สมาชิ ก พรรคให ยื่ น ใบสมัค รตามแบบพิ ม พ ข องพรรคด ว ยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญ
พรรคหรือตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรคและใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกพรรค
การเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครแลวใหเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาแลวแตกรณีและ
ใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตามใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่น ใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ นสุ ดของสมาชิ กภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ าสมาชิ กผู นั้ นดํ ารงตํ าแหน งเป นสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่พรรคมีมติ คัดคานวา
มติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับ แตวันที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวา
มติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคนขึ้นไป อยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาค ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละและพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและอุดมการณของพรรค
จนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปน ผูที่มีความรู อุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่น ในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยจิต
สํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
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(๓) ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของพรรคอย า งเคร ง ครั ด ให ก ารสนั บ สนุ น นโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสํา คัญแกมวลสมาชิกพรรคทุ กทา นอย างเต็ ม รูป แบบ โดยให ถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปน การสงเสริม ความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดย
ทั่วไปอันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทาง
ระบบรัฐสภาเปน ที่ศ รัทธาและเชื่อมั่น ของปวงชนชาวไทย พรรคจึ งไดกําหนดแนวทางใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
กระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขา
ยิ่งขึ้น
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(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจน ปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือบรรยาย
ทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนด
วินัย ดังนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตีหรือวิพากษ
วิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
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(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่นแม
ไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจนโยบายและขอบังคับพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติและมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
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(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญพรรค โดยการ
ลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้ง หัวหนา พรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเป น หัวหน าพรรคตอที่ประชุม ใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารตามขอ ๑๙
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหนงตางๆ ตอจากที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสมและการเสียสละใหกับพรรค จํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ให สมาชิ กที่ เข าร วมประชุ มใหญ เป นผู เสนอชื่ อสมาชิ กเพื่ อให ที่ ประชุ มใหญ เลื อกเป น
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนคณะกรรมการบริหารพรรคไมจําเปน ตองอยูใ นที่ประชุมใหญก็ได
แตผูเสนอชื่อ และผูรับรองใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก และใหถือวาสมบูรณเมื่อยื่นใบลาออกตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
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(๗) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจ
แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่พนจาก
ตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้น เปน ตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ให ร องหั ว หน า พรรค ลํ า ดั บ ต น ทํ า หน า ที่ แ ทน และให มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม ใหญ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน เกาสิบวันนับแตวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดขางตนใหหัวหนาพรรค มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบายขอบังคับพรรคและมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและ
ขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจา ยเกี่ยวกั บการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนโดยจัดสรร
เปน จํานวนรวมซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวใ นบัญชีรายชื่อ
แตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งโดย
จัดสรร ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝา ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการ ประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) ยุบเลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไปดวย
ความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งและรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) 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
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตา ง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดํา เนิน การตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แตงตั้งหรือถอดถอนผูอํานวยการพรรค รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวย
ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎระเบียบ
ของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๗๐
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๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปน ผูเรียกประชุม รวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยการเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
เทานั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เป น ผู เสนอรายงานต อคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ประชุ ม ร ว มคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงิน
ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารของพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่นๆ มีอํานาจหนาที่ตามหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผู สมั ครรับเลือกตั้ งเปน สมาชิกสภาผู แทนราษฎรทั้ งแบบแบงเขต
เลื อกตั้ ง และแบบสั ดส วนของพรรคการเมื อง ให เป น ความรั บผิ ดชอบร วมกัน ของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห ส ง ผู ใ ดเป น ผู สมั ค รรั บเลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง
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ขอ ๒๗ ในการจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ งให ขึ้ น อยู กั บการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนโดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแ ทนสมาชิกผูริเริ่ม จัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่น แสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชี
รายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายใน
เกาสิบ วัน และเมื่อ สาขาพรรคได ประชุม สมาชิ กพรรคเพื่อเลื อกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแล ว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิ บห า วั น นั บ แต วั น ที่ ป ระชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรคเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามกฎหมายต อ ไป การประชุ ม
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยู ใ นจังหวัด นั้น ๆ เขารวม ประชุม ไมนอยกวาหาสิบ คน โดยการลงมติเลือกตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๐ ให มี คณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ งเลื อกตั้ งจากสมาชิ กซึ่ งมี ภู มิ ลํ าเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
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(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการสาขาพรรค
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญ และใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขาพรรค
อื่น ๆ อีกคนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรองไมนอยกวา
สิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
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ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคและเปน
ประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้น เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๓ วัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนามของ
สาขาพรรคได โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคไม นอ ยกวา กึ่ งหนึ่ ง ของจํา นวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธานสาขาพรรค
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูมีตําแหนงรองลงมาลําดับตน ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มี อํานาจหนา ที่ค วามรับ ผิดชอบตามที่ป ระธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และให รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิ จ การที่ ป ระธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
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(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับ-รายจาย บัญชีทรัพยสิน
หนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่น ของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรค เปน ผูทําหนาที่แ ทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก โดยมีผลสมบูรณเมื่อยื่นใบลาออกตอนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคการเมือง
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
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ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขา
นั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได ใหมอบหมาย
ใหรองประธานสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๑ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุม ไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานที่ ป ระชุ มใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ให รองหั วหน าพรรคลํ าดั บต น ทํ าหน าที่ แทน ถ ารองหั วหน าพรรคลํ าดั บต นไม มา ให รองหั วหน าพรรค
ลําดั บถั ดมา ทําหนาที่แทน ถา รองหัว หน าพรรคไม อยูใ นที่ ประชุม ใหค ณะกรรมการบริหารพรรค
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ที่ม าประชุม เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อกตั้ งคณะกรรมการคั ดเลื อกผู สมั ครรั บเลื อกตั้ งของพรรคการเมื อง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคําขอ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

จากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปน ประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขานุการพรรคเปน เลขานุการในที่
ประชุม แตถาเลขานุการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ก อ นการประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป ข องพรรคการเมื อ ง และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ไม วาจะเปน การเลือ กตั้งทั่วไปหรือเปน การเลือกตั้ งแทนตําแหนงที่วา ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหเห็นชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
การเมืองทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรค
การเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ให ประธานสาขาพรรคเป น ประธานในที่ ประชุ มใหญ สาขาพรรค ถา ประธาน
สาขาพรรคไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน
ที่ประชุมและใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่ บั ญญั ติ ไวใ นพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว าด วยพรรคการเมื อง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธานสาขาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอของคณะ
กรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรอง
ประธานสาขาพรรคทําหนาที่แ ทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปน เลขานุการในที่ประชุม แตถ า
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชี
ใหถูกตองตามความเปนจริง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตองตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมือง เพื่อ
แสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน บัญชีตาม (๑)
และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น บัญชีตาม (๓) และ
(๔) ตองลงรายการตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวดที่ ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาคแกพรรค
การเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๖๐ การบริ จาคแก พรรคการเมื องใหเป นไปตามบทบัญญั ติ ของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแก
การลงโทษตองทําหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่ อได รั บหนั งสื อตามข อ ๖๑ แล ว ให หั ว หน าพรรคมอบอํ านาจให กรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็น วา
ไมมีมูล หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอ
ขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรคเพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออก
จากทะเบียนใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๓ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ พรรคมี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ดังนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยู
คูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๖๙ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในกรณีที่พรรคตองยุบเลิกใหทรัพยสินของพรรคภายหลังที่เหลือจากการชําระบัญชีแลว
ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาทางพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาภิวัฒน
คณะกรรมการบริหารพรรคประชาภิวัฒน จํานวน ๘ คน ดังนี้
๑. นายสุทัศน จันทรแสงศรี
หัวหนาพรรค
๒. รอยตํารวจเอก อรรถกวี ขุนพินิจ
รองหัวหนาพรรค
๓. นายภณ รักตระกูล
เลขาธิการพรรค
๔. นายพิชัย ขําเพชร
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
๕. พลตรีหญิง ฤดี กมลมาศ
๖. นายเปนไท วิมุกตายน
โฆษกพรรค

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง
๗. นายพงศศิริ หิรัณยเตชะ
๘. นางลัดดา ลออเงิน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

