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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเสียงประชาชน
ด ว ยนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได รั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ ง ชื่ อ พรรคเสี ย ง
ประชาชน ตามมาตรา ๑๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๕/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองของพรรคเสียงประชาชน ดังนี้
นโยบายพรรคเสียงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๑.๑) พรรคเสี ย งประชาชน เชิ ด ชู ธํ า รงรั ก ษา และเทิ ด ทู น ไว ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ยึดมั่น ปฏิบัติใ นรัฐธรรมนูญการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษั ตริย ทรงเป น ประมุ ข สรา งความสมานฉั น ท สามัค คีกลมเกลีย วของคนในชาติ และ
ประเทศชาติไทย ตองเปนหนึ่งเดียว จะแบงแยกมิได
๑.๒) พรรคเสียงประชาชน จะดํา เนิน การปรั บปรุงและรา งกฎหมายที่ ยั่งยืน ปฏิ บัติตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญอยางเครงครัดโดยเทาเทียมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และปจเจกชน เพื่อ
ความสงบสุขของคนในชาติ และเพื่อการพัฒนาชาติใหเปนไปตามกรอบกฎหมายใหมใหทันเหตุการณ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยยึดหลักการปกครองแบบธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)
๑.๓) พรรคเสียงประชาชน จะดําเนินการสงเสริมใหความรูและอุดมการณทางการเมืองที่ดี
ใหแกสมาชิกพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและประชาชนทั่วไปถึงนโยบายดานตาง ๆ
ทั้งดานกฎหมาย ดานบริหาร ดานการเมือง เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของพรรค โดยประเทศชาติและ
ประชาชนสวนรวมไดรบั ผลประโยชนสูงสุดในแนวนโยบาย
๑.๔) พรรคเสียงประชาชน จะสรางความมั่นคงใหแกรัฐ ความสงบสุขใหแกประชาชนให
เจาหนาที่หรือพนักงานของรัฐ ประชาชนคนไทยรักษากฎหมายบานเมือง และรวมมือกันเคารพปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบขอบังคับในสังคมประเทศชาติมากขึ้น
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๑.๕) พรรคเสี ย งประชาชน เป ด โอกาสให ผู แ ทนของพรรคการเมือ งแต ล ะพรรคเสนอ
แนวความคิดและแนวนโยบายที่เปนผลดี เพื่อเปนการระดมความคิดริเริ่มสรางสรรคในการรวมมือกัน
พัฒนาประเทศชาติใหเกิดการพัฒนาไปสูความเจริญถึงแมวาจะไมไดเปนรัฐ บาลหรือเขารวมรัฐ บาล
ก็ตามแตถาไดเปนผูจัดตั้งรัฐบาลจะดําเนินการตามขอ ๑.๕ นี้ ทันที
๑.๖) พรรคเสียงประชาชนจะสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน และองคกรอื่น ๆ มีสวน
รวมในการการตรวจสอบอํานาจของรัฐใหเกิดความโปรงใส ใหมีการรวมตัวขององคกรภาคประชาชน
โดยสรางแรงจูงใจใหป ระชาชนมีสวนรวมในการปองกัน และปราบปราม ขจัดการทุจริต คอรัปชั่น
คดโกงและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง โดยใหถือวาการทุจริตใด ๆ ในประเทศเปนการบอนทําลายชาติ
๑.๗) พรรคเสียงประชาชนจะดําเนินการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยการศึกษาอบรม
ความรูระบอบประชาธิปไตยใหแกสมาชิก ประชาชนทั่วไป และใหมีสวนรวมกิจกรรมการเมืองใหมากขึ้น
กอใหเกิดสํานึกประชาธิปไตย มีความเขาใจ ความรับผิดชอบ การบริหารงาน ภายใตรัฐธรรมนูญ
อัน มีพ ระมหากษั ตริ ย ทรงเปน ประมุข และให มีค วามเข าใจการบริห ารประเทศแบบเชิง บู รณาการ
การประสานงาน ประสานประโยชน เพื่อใหเกิดความเขาใจระหวางรัฐและประชาชน
๑.๘) พรรคเสีย งประชาชน จะดํา เนิ น การสร างการบริ หารกิจ การประเทศที่มี ม าตรฐาน
ทั้งในดานการบริการชุมชน และลดขั้นตอนทางราชการ หนวยงานของรัฐใหมีขนาดเล็กแตมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลั กการกระจายอํานาจ กระจายงานและกระจายงบประมาณสูทองถิ่น และ
ประชาชนใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
๑.๙) พรรคเสียงประชาชน สนับสนุน สงเสริมและเปดโอกาสใหองคกรภาคเอกชนและ
องคกรอื่น ๆ ไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นอยางเสรี ในลักษณะแนวทางสรางสรรคเสนอแนะ และ
มี บ ทบาทให ก ารช ว ยเหลื อ พั ฒ นาประเทศในด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมอั น เป น ผลประโยชน แ ก
ประเทศชาติใหมากขึ้น
๑.๑๐) พรรคเสียงประชาชนจะดําเนินการจัดการบริหารปกครองโดยใชหลักการปกครองโดย
กฎหมาย (RULE BY LAW) ซึ่งมีลักษณะคลายกับหลักนิติธรรมนิยม (LEGALISM) ไมใชหลักการ
ปกครองของกฎหมาย (RULE OF LAW)
๒. นโยบายดานสังคม
๒.๑) พรรคเสียงประชาชนมุงสรางสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศ รีของคนไทย ความซื่อสัตยสุจริต
ความยุติธรรม ความเสมอภาค ภราดรภาพใหแกประชาชนคนไทยใหมากขึ้น และใหมีความมั่นคง
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ในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งการดํารงชีพในผืนแผน ดินไทย อันจะเปน ผลทําใหสังคมประเทศชาติ
อยูอยางมีความสุข มีการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองเหมือนอารยะประเทศที่พัฒนาเจริญแลว และ
สงเสริม ใหประชาชนรวมกันเปน กลุม หมูคณะ หรือองคกรตาง ๆ เพื่อพิทักษผลประโยชนสังคม
ประเทศชาติสวนรวม
๒.๒) พรรคเสียงประชาชนมุงและตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
อัน ดีงามของชาติไทยใหสืบสานกัน ไปมิใหสูญหายไปจากสังคมไทย ยกระดับศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และศักดิ์ศรีของคนไทยใหมากขึ้น ปลูกฝงจิตสํานึก และจิตวิญญาณของประชาชนใหรักชาติ
รักษาและหวงแหนแผนดินเกิดและรูจักเลือกสรร ขจัด ปองกันไมใหประเพณีที่ไมดีงามของคนตางชาติ
ซึ่งไมเหมาะสมกับสังคมไทยเขามาแทรกซึมในกลุมประชาชนคนไทยอันจะกอใหเกิดผลเสียหายใหแก
สังคมไทยและความเปนอยูของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยจําเปน ตองดําเนินการจัดระเบียบ
สังคมของคนไทยที่มีปญหาใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีไทยใหมากขึ้น
๒.๓) พรรคเสียงประชาชนไดตระหนักถึงคุณคาของประชาชนคนไทยทุกคนโดยถือวาเปน
ทรั พยากรที่ สํา คั ญยิ่ งของประเทศชาติ ที่จ ะตอ งไดรั บความดูแ ลเอาใจใสเ ปน อย างยิ่ ง ต องได รั บ
สวัสดิการตาง ๆ เทาที่ควร และความคุมครองที่ดีจากรัฐ อาทิเชน การรักษาพยาบาลสุขภาพรางกาย
ของประชาชนคนไทยทุ ก คนต อ งได รั บ การรั ก ษาพยาบาลฟรี โดยไม เ สี ย ค า ใช จ า ยใด ๆ จาก
สถานพยาบาล หนวยงานของรัฐทุกระดับ ทุกแหงทั่วประเทศอยางเสมอภาคและเปนธรรม
๒.๔) พรรคเสี ยงประชาชนมุงที่ จะพั ฒ นาคุณภาพชี วิตของคนไทยให สามารถเปน คนที่ มี
คุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม นําพาประเทศชาติเขาไปสูยุคที่พัฒนาใหเจริญทันตอโลกในยุค
โลกาภิวัฒน สามารถปรับตัวรับตอการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก การพัฒนาคนที่จะประสบผลสําเร็จไดดี
นั้น คือ การศึกษา ประชาชนคนไทยทุกคนจะตองไดรับการศึกษาฟรีโดยรัฐจัดใหเปลา ในสถานศึกษา
หรือหนวยงานของรัฐ ตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี พรอมจัดอุปกรณการเรียนการสอนที่
จําเปน ใหเพียงพออยางทั่วถึง สรางและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาและสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
ทัดเทียมกันอยางเสมอภาค เพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสการศึกษาเทาเทียมกัน โดยเนน “คุณธรรม
นําความรู” ซึ่งทําใหประชาชนคนไทยเปนบุคคลที่มีคุณภาพมีความคิดเปนเลิศแหงปญญาใฝรูใฝเรียน
มากขึ้น จัดงบประมาณสนับสนุนพัฒนาหมูบานทั่วประเทศประจําทุกป โดยจัดสรรตามอัตราสวนในวงเงิน
ผลรวมรายไดทั้งประเทศ เพื่อนําไปเปนเงินทุนพัฒนาหมุนเวียนหมูบานใหเกิดความเจริญมากยิ่งขึ้น
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๒.๕) พรรคเสียงประชาชนมุงใหความชวยเหลือดูแลประชาชนคนไทยทุกคนที่สูงอายุชราภาพ
อายุตั้งแต ๖๕ ป ผูพิการ ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู ไมสามารถชวยเหลือพึ่งตนเองได จะตองไดรับการ
ดูแลคุมครองชวยเหลือหรือรับเบี้ยเลี้ยงชีพจากรัฐซึ่งใหคนไทยเหลานั้นสามารถดํารงชีพอยูในสังคมดวย
ปกติ สุ ข เดื อ นละ ๑,๐๐๐ บาท ไปตลอดชี วิ ต สตรี ไ ทยทุ ก คนได รั บ สิ ท ธิ์ก ารคลอดบุ ต รฟรี จ าก
สถานพยาบาลหนวยงานของรัฐ ถาหากเปนขาราชการและรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิลาคลอดบุตรกําหนด
๔ เดื อน และสามารถอยู เ พื่อ เลี้ ย งดู บุ ต รด วยน้ํ า นมมารดาอีก ๖ เดื อ นโดยได รับ เงิ น เดื อ นปกติ
สวนสตรีไทยภาคเอกชนที่เปนประชาชนทั่วไปและสตรีผูใชแรงงาน เมื่อคลอดบุตรและอยูเลี้ยงดูบุตร
ดวยน้ํานมมารดาเปนเวลา ๑๐ เดือน มีสิทธิ์ไดรับเงินคาอยูเลี้ยงดูบุตรจากรัฐ เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
เปนเวลา ๑๐ เดือน
๒.๖) พรรคเสียงประชาชนมุงสรางยุทธศาสตรการพัฒนาความรู คือ การนําเอาองคความรู
ในระดับโลกมาประสานเชื่อมโยงเขากับปญหารูปธรรมประเทศ ซึ่งมีลักษณะทองถิ่น และจะตองเปน
องคความรูระดับแนวหนาของโลกเปนองคความรูใหมลาสุดของโลกและนําองคความรูเหลานั้นมาเพื่อ
การติดตอแลกเปลี่ยนกันในระดับโลกซึ่งเปนการใชชองทางนั้นที่ไดผลดี แลวนํามาผานกระบวนการทํา
ใหเปนแบบทองถิ่น
๒.๗) พรรคเสียงประชาชนจะดําเนินการสงเสริม และสนับสนุนใหการชวยเหลือและยกยอง
เชิดชู ใหเกียรติ แนวความคิดภูมิปญญาการคิดคนประดิษฐน วัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม ๆ ของ
ประชาชนคนไทยมีความสําคัญและเกิดคุณคาอยางจริงจัง เพื่อนําไปพัฒนาเชิงธุรกิจทั้งในประเทศ และ
สูตลาดโลก รวมทั้งปกปองรักษาอาชีพสงวนเฉพาะคนไทยบางอาชีพที่มีมาแตเดิมไวใหม ากขึ้นเพื่อ
ไมใ หคนตางชาติมาประกอบอาชีพของคนไทยที่อนุรักษสงวนไวดังกลาว ทั้งนี้เพื่อประโยชนของ
ประชาชนชาวไทย
๓. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓.๑) พรรคเสียงประชาชนมุงสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหป ระชาชนคนไทยตระหนักถึง
ความสําคัญ ความรักหวงแหน ชวยกันอนุรักษ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอัน เปน
ทรัพยสินที่มีคุณคาของแผนดินชาติไทย โดยปองกันไมใหชาวตางชาติเขามากอบโกยผลประโยชนหรือ
ทํ า ลายทรั พ ยากรของชาติ เ พื่ อ มิ ใ ห สู ญ หายหรื อ หมดไปและประชาชนคนไทยสามารถรู จั ก
นํา ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยูใ นผื น แผน ดิ น ไทยมาใช เ พื่ อ คนไทยและเพื่ อ ส วนรวมของประเทศ
อยางประหยัดคุมคาและใหเกิดผลประโยชนที่สุด
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๓.๒) พรรคเสียงประชาชนจะดําเนินการพัฒนาการเกษตรใหสอดคลองกับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจดานอื่น ๆ โดยเฉพาะจะดําเนินการจัดตั้ง “สภาเกษตรแหงชาติ” และ “บริษัทปุยแหงชาติ”
เพื่อเสริมสรางศักยภาพการเกษตรอินทรีย ยกระดับกระบวนการผลิตการตลาดในดานบริหารจัดการ
ราคาดานการเกษตรใหเกษตรกรอยางเปนธรรมและมั่นคง เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคและเปาหมายอยางมี
ระบบที่ชัดเจนสรางความมุงหวัง ความมั่น คงเปนธรรมและการประกันราคาผลผลิตดานการเกษตร
ใหแ กผูประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งเปรียบเสมือ นเปนโครงกระดูกสัน หลังของชาติทั่วประเทศได
“หลุดพนปลดหนี้สินซ้ําซากใหหมดไป”
๓.๓) พรรคเสียงประชาชนมุงพัฒนาการตลาดในระบบเศรษฐกิจโดยปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ใหความสําคัญกับการกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ และเพิ่มรายไดจากตางประเทศ เชน กองทุน
พัฒนาหมูบาน และชุมชนเมือง การแกไขปญหาชวยเหลือการปลดหนี้เกษตรกร และประชาชน แกไข
ปญหากองทุนฟนฟูเพื่อเกษตรกร การแปลงสิน ทรัพยเปน ทุน อยางจริงจังใหมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
๓.๔) พรรคเสี ย งประชาชนมุ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภายในประเทศดํ า เนิ น การริ เ ริ่ ม รู ป แบบ
เศรษฐกิจของชาติตองอยูในมือของรัฐ และประชาชนคนไทย โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใช
ใหเกิดประโยชนแกประชาชน ประเทศชาติโดยสวนรวม
๓.๕) พรรคเสียงประชาชนมุงแกไขปญหาความยากจนของประชาชน คนในชาติ โดยการ
กระจายงาน กระจายรายได สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงงานเพื่อใหประชาชนมีงานทําในพื้นที่ชนบท
ตางจังหวัดใหทั่วถึงทัดเทียมกัน สรางความเขม แข็งใหแ กภาคชนบทโดยยึดทฤษฎีใ หม และหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงควบคูกันไปเพื่อนําสังคมไทย เขาสูยุคศิวิไลฟาสีทองผองอําไพประชาชนมีความอยูดี
กินดีมีความสุข
๓.๖) พรรคเสี ย งประชาชนมุ ง ให ค วามช ว ยเหลื อ เกษตรกร และประชาชน โดยจั ด หา
แหลงทุนที่เปนธรรมใหประชาชนมีที่ดินเพื่ออยูอาศัยและทํากินเพื่อสรางโอกาสในการหารายไดตาม
เอกัตภาพ รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมจัดตั้ง “ธนาคารประชาชน” ขึ้นใหทั่วถึงและแกไขพระราชบัญญัติ
การเงินการคลัง ป พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งเปนแนวทางไปสูการปลดหนี้ใหแกประชาชนทั่วประเทศโดยยึด
แนวปฏิบัติทฤษฎี “หลักเศรษฐกิจพอเพียง”
๓.๗) พรรคเสียงประชาชนจะดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงานและโรงงาน SML ของคนไทย
ใหมี คุณ ภาพมาตรฐาน ซึ่งจะไดรั บความคุ ม ครองจากรั ฐ อยา งจริง จัง เปน รูป ธรรม โดยเรง ดว น
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เพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบความเปนธรรมของผูใชแรงงานไทยทั้งในประเทศและอยูในตางประเทศ
การสงแรงงานไปตางประเทศจะตองดําเนินการโดยรัฐเทานั้น เพื่อใหเปนระบบที่ถูกตองเปนธรรมและ
เปนการนําเงินตรารายไดเขาสูประเทศ ประชาชนผูใชแรงงานจะมีความมั่นคงในอาชีพ เมื่อประชาชนมี
รายไดดี สังคมก็อยูรวมกันอยางมีความสุขรมเย็นแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน
โดยเรงปรับนโยบายกําหนดยุทธศาสตรแรงงานแหงชาติขึ้นเพื่อประสานงาน และแกไขปญหาตาง ๆ
เกี่ยวกับแรงงาน
๓.๘) พรรคเสี ยงประชาชนมุง สร างประชาชนคนไทย ใหมี ความรูค วามสามารถในการ
เปน ผูผ ลิต พัฒนาเปน ธุรกิจเพื่อไปสูตลาดโลก ซึ่งจะเปน การนําเงิน ตราจากตางประเทศเขามาใน
ประเทศมากขึ้น โดยรัฐสนับสนุนแหลงทุนและอํานวยความสะดวกในดานระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการประสานงาน การแนะนําคุมครองธุรกิจคนไทยที่ไปลงทุนตางประเทศ รัฐจะตองชวยแหลือ
ดานดําเนินการจัดการลงทุนของคนไทยโพนทะเลใหอยูในระดับสูงขึ้น กวาเดิม และการลงทุนธุรกิจ
ของชาวตางประเทศที่มาทําธุรกิจในประเทศไทยบางประเภท เชน หางสรรพสินคาตาง ๆ ปจจุบันมี
มากเกิน ไป และการสัม ปทานทรัพ ยากรธรรมชาติใ นแผน ดิน ประเทศไทยที่นัก ธุรกิจชาวตางชาติ
ดําเนินการอยูในปจจุบันทําใหประเทศไทยสูญเสียผลประโยชนที่ควรจะไดรับ ตองใหมีแนวโนมการ
ลงทุนของชาวตางชาติบางประเภทลดลง โดยใหยึดหลักที่วา “ครัวไทยไปสูตลาดโลก” เพื่อนําเงินตรา
เขาสูประเทศมากยิ่งขึ้น
ขอบังคับพรรคเสียงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคเสียงประชาชน เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในการบริหารพรรค
และการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเสียงประชาชน พุทธศักราช ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใ ชขอบังคับนี้ ตั้งแตวัน ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคเสียงประชาชน เขียนเปนภาษาอังกฤษ
วา Voices of the People Party ใชชื่ออักษรยอภาษาไทยวา ส.ป.ช. ใชชื่อยอภาษาอังกฤษวา V.P.P.
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
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(๑) พรรคเสียงประชาชนเปนภาพเทียนสามเลม จุดประกายสองแสงสวางเจิดจา ดานบนของ
เครื่องหมายมีคําวา อํานาจ คือ ประชาชน ดานลางเครื่องหมายมีคําวา “พรรคเสียงประชาชน” ดังภาพ

โดยมีคําอธิบายดังนี้
ชื่อ “พรรคเสียงประชาชน” สีน้ําเงิน หมายถึง สัญลักษณแ หงบารมีธรรม อํานาจเสียง
สวนใหญจากประชาชนมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มั่นคงถาวร และอํานาจ คือ ประชาชน หมายถึง
พลังอํานาจอันยิ่งใหญ คือ อํานาจของประชาชน
พื้นเครื่องหมายสีน้ําเงิน หมายถึง เสถียรภาพและความมั่นคงหนักแนน
ขอบสีขาว หมายถึง ขอบเขตแหงประชาธิปไตยในสังคม และประเทศชาติ
ปายประกาศสีเหลืองขอบแดง หมายถึง พลังสรางชีวิตและความเจริญรุงเรือง
เที ยนสีเ หลื องสามเลม ตั้ง อยู บนฐานสามเหลี่ย มสี ขาวจุ ดประกายส อ งแสงสวา ง หมายถึ ง
ความบริสุทธิ์และสันติธรรม ประชาธิปไตยของประชาชน ตั้งอยูบนฐานอํานาจแหงความเสมอภาค
ความยุติธรรม เสรีภาพแหงความมั่นคง โดยพลังอํานาจของประชาชน และเทียนสีเหลืองสามเลม
ยังเปรียบประดุจประชาชนมีพลังสติปญญาเปนเลิศ มีจิตใจอัน บริสุทธิ์ มีคุณธรรม จริยธรรมมุงมั่น
สรางคุณงามความดี นําพลังสามัคคี สรางชีวิต ความรวมมือรวมใจสูความสุขสงบรมเย็นยุคฟาสีทอง
ผองอําไพของประชาชนและประเทศชาติใหมีความเจริญรุงเรืองตอไป
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(๒) ตรายางภาพเครื่องหมายพรรค ดังนี้

ขอ ๕ สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ ๗๘๙/๗ หมูที่ ๔ ตําบลเขาทราย ถนนเขาทราย ตากฟา อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย ๖๖๒๓๐
ขอ ๖ สาขาพรรคเสียงประชาชนที่ไดรับอนุมัติใ หจัดตั้ง ณ ที่ใ ดใหเรียกวาพรรคเสียง
ประชาชน สาขา..................................
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิกพรรคเสียงประชาชน มี ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๒) สมาชิกสามัญ
ขอ ๘ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่มีอุปการะคุณตอพรรคหรือผูทรงคุณวุฒิพิเศษหรือ
เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเชิญเขามาเปนสมาชิก โดยบุคคลนั้นตองตอบรับการเชิญ
เปนหนังสือและยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรค
ขอ ๙ สมาชิ ก สามั ญ ได แ ก บุ ค คลที่ ยื่ น ใบสมั ค รตามข อ บั ง คั บ พรรคและคณะ
กรรมการบริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๑๐ สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บ
เมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๑ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
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(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปน บุคคลวิ กลจริต จิต ฟน เฟอ นไมสมประกอบหรือ ติดยาเสพติดและของมึน เมา
อยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) มีความเขาใจในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๑๒ การสมั ค รเป น สมาชิ ก พรรคให ผู ส มั ค รยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ ข องพรรค
ตอนายทะเบียนพรรค หรือตอประธานสาขาพรรคแลวใหเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค
พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติเปนสมาชิก
ได สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๓ การคัด คานผู สมัครเปน สมาชิกสามัญต องทําเปน หนั งสือมี สมาชิก สามัญ รับรอง
ไมนอยกวาหาคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคแลวแตกรณีและใหสงวนคําคัดคาน
ไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการการบริหารพรรคเพื่อ
รับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๔ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตามใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๑
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๗๖ วรรคสอง
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบเลิกพรรค
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ขอ ๑๖ การสิ้น สุด ของสมาชิกภาพตามขอ ๑๕ (๕) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตํา แหนงเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให
ลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตาม
มาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมือง ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๗ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรค ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหยื่นหนังสือเปนหลักฐานตอเลขาธิการพรรคและมีผลเมื่อเจาหนาที่
สํานักงานใหญพรรคไดรับหนังสือแลว
(๒) สมาชิก สามัญ ให ยื่ น ใบลาออกตอ สํ า นัก งานใหญข องพรรคและมีผ ลเมื่อ เจ าหน า ที่
สํานักงานใหญพรรคไดรับหนังสือแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๘ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขา
พรรค กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค จะพิจารณาเปนกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
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(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและอุดมการณของ
พรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแทเพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป น ผู ที่ ไม มี ป ญหาขั ด แย ง หรื อบกพร อ งจนได รั บ การตํ าหนิ จากคณะกรรมการ
บริหารพรรค และ/หรือจากสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๙ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายของ
มติพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๐ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมือ งและเข าสู การบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อ บรรลุเ ปาหมายตาม
อุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกพรรคใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให สวัส ดิก ารคุ ม ครองจากอิท ธิพล อํ านาจมื ดและส งเสริม อาชี พใหกับ มวล
สมาชิก
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(๔) พรรคจะชวยสนับสนุน สงเสริม เพื่อเพิ่มคุณภาพแหงชีวิตใหแกสมาชิกพรรคดวยการให
ความรูในวิชาชีพตาง ๆ ตามความเหมาะสมและตามฐานานุรูป
(๕) พรรคใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิก
พรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๑ เพื่ อ เป น การส ง เสริม ความรู ความเข า ใจทางการเมื อ งแก สมาชิ ก และประชาชน
โดยทั่วไปอันจะสงผลใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามวิถีทางระบบรัฐ สภาเปน ที่ศ รัทธาและเชื่อมั่น ตอปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดมีกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะจัด เตรีย มบุค ลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ ยวชาญในแตละสาขา
วิชาชีพ เพื่อฝกอบรมใหแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
กระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป เขามามีสวนรวมทางการเมืองใหมากยิ่งขึ้น เพื่อสิทธิ
ประโยชนของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน การรวมตัวกัน ในรูปของชุม ชนทองถิ่น เพื่อ ใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคโดยสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๒ เพื่อ ใหสมาชิกพรรครวมกัน สรางพรรคเสียงประชาชนใหเปน พรรคการเมืองที่มี
คุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
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(๑) สมาชิ ก พรรคทุ ก ระดั บ ต อ งยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ ข องพรรคและไม ฝ า ฝ น ต อ ระเบี ย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดย
ขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิ ก พรรคต อ งไม ป กป ด ความผิ ด และไม ล ะเลยต อ การแจ ง ความผิ ด ของสมาชิ ก
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบ
ทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและ
วงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่นแมจะ
ไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๓ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความสามัคคีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ
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หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๔ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ
ขอ ๒๕ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัว หนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่ อผูเป น หัวหนาพรรคตอ ที่ประชุม ใหญ
ตองมีผรู ับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๖
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหาร
พรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรูความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสี ย สละให กั บ พรรคจํ า นวนกึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะ
กรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตน เปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเ สนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุม ใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุม ใหญ เลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
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ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอ
ชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๗ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพยสินหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออกใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารวางลง ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง 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
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวัน ที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแต
อายุตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคทําหนาที่แทน
และใหมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสามสิบวัน
หากเกิ ด กรณี อื่น อั น เป น เหตุ ใ ห ค ณะกรรมการบริห ารพรรคพ น จากตํา แหน ง ทั้ง คณะหรื อ
ครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
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ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริห ารพรรคที่ พน จากตํา แหนง อยูใ นตํ าแหนง เพื่ อปฏิ บัติ หน าที่ต อไปจนกว านายทะเบีย นพรรค
การเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๘ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดํา เนิ น กิ จ การของพรรคให เ ป น ไปตามนโยบายพรรค ข อ บั ง คั บพรรคและมติ ข อง
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจั ดสรรเงิน เพื่อ เป น ค าใช จา ยเกี่ยวกับ การเลื อกตั้ง สมาชิก สภาผูแ 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
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนโดยจัดสรรเปน
จํานวนรวม 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 ม ไม ใ ห ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค คณะ
ผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของ
พรรค คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
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(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) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัตงิ านของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรคหรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎระเบียบ
ของพรรค
ขอ ๒๙ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปน ผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรคและเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศนโยบาย กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริห ารพรรคไม นอ ยกวา กึ่ง หนึ่ งของจํา นวนคณะ
กรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
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(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
๒. รองหั ว หน า พรรค มี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรคหรื อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
๓. เลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคหรือหัวหนาพรรคมอบหมายและไดรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค
ในกิจการที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเ สนอรายงานตอ คณะกรรมการบริห ารพรรคที่ ประชุ ม ร วมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
๔. รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค หรือหัวหนาพรรคมอบหมาย
๕. เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ใ นการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สิน และ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
๖. โฆษกพรรค มีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
๗. กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๓๐ ในการเลือ กตั้ งสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรทั่ วไปในแต ละครั้ ง ให คณะกรรมการ
บริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคนเพื่อทําหนาที่
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คัดเลือกสมาชิกพรรคที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหครบตามจํานวนที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๓๑ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรคเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรในนามของพรรคแบบสั ด ส ว นและแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๑) ใหสํา นักงานใหญข องพรรค มีห นาที่ ใ นการรั บสมั ครสมาชิก พรรค ผูประสงคที่จ ะ
ลงสมัครรับเลือกตั้งในแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ
เลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปน บุคคล
ที่ มี คุ ณสมบั ติ ถู กต องตามกฎหมาย มี ความรู ความสามารถเพื่ อส งเข าสมั ครรั บเลื อกตั้ งเป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๓๒ การตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไป ที่คัดเลือกบุคคลเขาสมัคร
รับเลือ กตั้ง ให ถือ เปน ที่สุ ด เว น แตค ณะกรรมการพรรคจะได มีม ติเ ปน อยา งอื่ น ก็ใ หถื อเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติ
ขอ ๓๓ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๔ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคประจํ า เขตหรื อ ท อ งที่ แ ละสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง ในท อ งถิ่ น
เปนผูพิจารณาแลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ แผนและกํ า หนดระยะเวลาในการจั ด ตั้ งสาขาพรรคการเมื อ งในเขตเลือ กตั้ ง ใด
ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการพรรคเปนผูพิจารณาอนุมัติจัดตั้งตามความประสงคของสมาชิก
สามัญ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูใ นเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาวตองมี
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สมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไมนอยกวายี่สิบหาคนขึ้นไป แตทั้งนี้ในวาระแรกตองไมนอยกวา
ภาคละหนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย
ขอ ๓๖ การจัดตั้งสาขาพรรคใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๗ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวันและเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุม สาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในสาขา
พรรคนั้นเขาประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๘ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในสาขาพรรค
นั้น จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูใ นตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพน จากตําแหนงตาม
วาระแลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๔๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนิน การในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ตามลําดับ ดังนี้
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(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๘
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขา
พรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๘ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนิน กิจกรรมใหเปน ไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรคและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบาย กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรค เพื่ อ เสนอต อ คณะ
กรรมการบริหารพรรค ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรค และประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่ อบุ ค คลที่ จะลงสมั ครรั บเลื อกตั้ งเป น สมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎร หรือ สมาชิ ก
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริห ารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๒ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือรอง
ประธานสาขาพรรคผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดมีอํานาจเรียก
ประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบ
รับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๔๓ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๔๒
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๔๔ ประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขา
นั้น เขารวมประชุมใหญประจําปของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถรวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของ
พรรคแทนก็ได
ขอ ๔๕ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
ประชุมใหญ
ขอ ๔๖ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรค อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือ
เมื่อกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มี
อยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๗ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๘ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๔๔ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกที่ไดรับเชิญจาก คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๙ ในการประชุ มใหญ ตอ งมี สมาชิก ตามข อ ๔๘ มาประชุ ม ไมน อยกว าห าสิ บคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ให หัว หน า พรรคเปน ประธานในที่ป ระชุ มใหญ ถ าหั ว หน าพรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหรองหัวหนาลําดับ
ถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เปนประธานและใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ก็ ใ ห ร องเลขาธิ ก ารพรรคหรื อ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมให
สมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่แ ละระเบียบวาระการ
ประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และหัวหนา
พรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมหรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะ
ประชุม เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรคเปน
ประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมม าประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๖ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม หรือเมื่อ
กรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูใ น
ขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ เพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่ อ มี ผู เ ข า ชื่ อ รอ งขอให เ รี ย กประชุ ม วิ ส ามั ญตามวรรคแรกให ค ณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมวิสามัญใหญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุมระเบียบวาระให
เปนตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๗ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรคพรอม
กับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๘ การประชุ ม ใหญ ส ามั ญ หรื อ วิ ส ามั ญ สาขาพรรค ประกอบด ว ยสมาชิ ก พรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจาก คณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๙ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๕๘ มาประชุม ไมนอยกวา
สิบคน จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๖๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขา
พรรคไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ม าประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เปน ประธานที่
ประชุม และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๖๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองหรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๒ คํา บอกกล า วเรีย กประชุ ม ใหญ สาขาพรรคทุ ก คราวให ประธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุ วัน เวลา สถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง
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สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๓ ใหมีการประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสามเดือ นตอหนึ่งครั้ง และ
ประธานสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลาประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคํารองขอจากคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปน
พิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานที่ประชุม แตหากประธานสาขาไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๖๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๖ ให คณะกรรมการบริห ารพรรคการเมือ งมี หน า ที่รั บผิ ดชอบเกี่ย วกั บ การบริห าร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บรองความถู ก ต อง ตลอดจนจั ดส ง บั ญชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๖๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
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การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน บัญชีตาม
(๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแ ล วเสร็จภายในสิบหาวัน นับ แตวัน สิ้น เดือ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๘ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทินที่
ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใ หจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได และ
คาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขา
พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุลแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายได แ ละค า ใช จ า ยอย า งน อ ยต อ งแสดงที่ ม าของรายได ซึ่ ง ได รั บ จากเงิ น บริ จ าค
เงิน สนับสนุน ของรัฐ และรายได อื่น ที่มี กับทางใชไปของค าใชจ ายดํ าเนิ น การของพรรคการเมือ ง
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๖๙ งบการเงิน ที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตอ งเสนอที่ประชุม
ใหญของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และ
ปดประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงินตอ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชี
ขอ ๗๐ ใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการสาขา
พรรคการเมือง มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนงและภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่พนจากตําแหนง บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
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ขอ ๗๑ หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรค และ
สมาชิกซึ่งไดรับการบริจาค ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวัน ที่
ไดรับการบริจาค
ขอ ๗๒ บรรดาเงินที่พรรคไดรับจากการบริจาค ใหมีหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิก
พรรคการเมืองนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ หัวหนา พรรคการเมือ งและเหรัญญิก พรรคการเมือ งนําเงิ น ไปฝากไวกับ ธนาคาร
พาณิชย ใหหัวหนาพรรคแจงหมายเลขบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี พรอมทั้ง
สงสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดเปดบัญชี
หมวดที่ ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๗๓ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการ
ลงโทษตองทําหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๗๔ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๗๓ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหาร
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนา
พรรค มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๗๕ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตอ งใหโอกาสแกผูถูกกล าวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๗๖ เมื่ อ มี ก ารพิ จ ารณาสิ้ น สุ ด ลงหั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง การอย า งใดอย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
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(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาสมควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออก
จากทะเบียนใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค พิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๗๗ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๗๖
วรรคสอง ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็น ชอบในเบื้องตน แลว
ดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๖
หมวด ๑๓
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๗๘ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็แตดวยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๗๙ การแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไขตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรคหรือจากสมาชิกสามัญ จํานวนไมนอยกวา
หาสิบคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกที่มาประชุม
ขอ ๘๐ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอาํ นาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
หมวด ๑๔
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๑ พรรคเสียงประชาชนมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคให
คงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๘๒ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘๓ ในกรณีที่พรรคเสียงประชาชนตองยุบเลิก ทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลังจาก
การชําระบัญชีแลวใหตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเสียงประชาชน
คณะกรรมการบริหารพรรคเสียงประชาชน จํานวน ๑๘ คน คือ
๑. นายกําจร เชาวนรัตน
หัวหนาพรรค
๒. นายสุริยพันธ ภักดีลน
รองหัวหนาพรรค
๓. นายเสงี่ยม รักษวงศ
รองหัวหนาพรรค
๔. นายสุพจน อิงอาจ
รองหัวหนาพรรค
๕. นายเดชชาติ รัตนวรชาติ
เลขาธิการพรรค
๖. นายธณน นิยะโมสถ
รองเลขาธิการพรรค
๗. นางศรีวรรณ ผิวเกลี้ยง
โฆษกพรรค
๘. นายมนตรี ปลอดโปรง
รองโฆษกพรรค
๙. นายคงเดน คําแดง
เหรัญญิกพรรค
๑๐. นายสํารวย มีสมชัย
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นายภณ รอดอําพันธุ
กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นางสาวชมพูนุท ผิวเกลี้ยง
กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายธีรพงค พรมภา
กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นายโยธิน เถื่อนมิ่งมาตย
กรรมการบริหารพรรค
๑๕. พ.ท.มนตรี ศรีระดา
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
๑๖. นายธนชัย ศรีสุข
๑๗. นายอดิศร โตะมี
กรรมการบริหารพรรค
๑๘. นางสาวสุภาวดี แกมทับทิม
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

