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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคสาธารณชน
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคสาธารณชน
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนู ญ วา ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒/๒๕๕๑ ตั้งแตวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคสาธารณชน ดังนี้
นโยบายของพรรคสาธารณชน
พ.ศ. ๒๕๕๑
นโยบายดานการเมือง
เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
พรรคสาธารณชนมุงมั่นที่จะปกปองและเทิดทูนไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
รวมทั้งปลูกจิตสํานึกใหสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปยึดมั่นระบบการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและยึดถือรัฐธรรมนูญ
พรรคสาธารณชนเล็งเห็นในคุณคาและความสําคัญของรัฐ ธรรมนูญ (Constitution) ซึ่งเปน
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ มุงเนนที่จะยึดถือและเคารพบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
จะสง เสริ มและเคร งครัด ตอการปฏิ บัติต ามรัฐ ธรรมนูญ อยางเสมอภาคกัน ทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน
และวิญูชนโดยทั่วไป เพื่อความสงบ เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทยอยางเทาเทียมกัน
สนับสนุนองคกรทางการเมือง
สงเสริมใหการเมืองเปนสถาบันที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวด เพื่อใหสอดคลองกับอุดมการณ
และความมุงหวังของประชาชน จะใหความสําคัญและใหการสนับสนุนในดานสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนในการรวมตัวกันเปนกลุม คณะ หรือองคกรตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมและสวนรวม
โดยมีเปาหมายใหกลุม คณะ หรือองคกรตาง ๆ มีหนาที่หลักในการรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ
เสริมสรางการมีสวนรวมทางการเมือง ใหความสําคัญกับหนวยงานระดับหมูบาน ตําบลและชุมชนตาง ๆ
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เพราะการสรางความเขมแข็งการมีสวนรวมทางการเมืองของคนในชาติ ตองเริ่มจากกลุม ชุมชนเล็ก ๆ
ในระดับทองถิ่นสูระดับภูมิภาค แลวคอยขยายตัวระดับประเทศ
นโยบายดานการปกครอง
มุงมั่นการกระจายอํานาจ
พรรคสาธารณชนมุงมั่นที่สงเสริมการกระจายอํานาจทางการเมือง การปกครองและการคลัง
ไปสูระดับหมูบาน ตําบล ชุม ชนตาง ๆ เพื่อ ใหเกิดกระบวนการเรียนรูและกระบวนการตัดสิน ใจ
ในการปกครองตนเอง และการพัฒนาไปสูเปาหมายรวมกันของคนในชุมชนและทองถิ่น อันจะนํามา
ซึ่งการพัฒนาที่สอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีการดํารงชีวิตประจําวันของทองถิ่น และ
การพัฒนาสังคมประชาธิปไตยอยางเปนบูรณาการ
บังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม
พรรคสาธารณชนมุงมั่น ที่จะสงเสริ ม ใหคนในสังคมเคารพซึ่งสิทธิแ ละหนาที่ระหวางกั น
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด รวมทั้งจะรักษาไวซึ่งความเทาเทียมกันในการบังคับใช
กฎหมายและพัฒนาปรับปรุงบทบัญญัติแหงกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการแขงขันระหวางประเทศไดอยางจริงจัง และเปนธรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
พรรคสาธารณชนมุงมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผนดินใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติแ ละประชาชน โดยจะปลูกฝงจิตสํานึก
ของข าราชการใหมี จิต สํ านึ กของการเปน ผูใ หบ ริ การและมีค วามพรอ มในการปฏิบั ติง านสง เสริ ม
ใหกระบวนการบริหารราชการแผนดิน เปน กระบวนการที่รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบได
โดยประชาชน และสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจะสงเสริม
ศักดิ์ศรี สวัสดิการและความมั่นคงในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุติธรรม
พรรคสาธารณชนตระหนั ก ถึ งความสํ า คั ญ ของการบริ ห ารงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
จึงมุงมั่น ที่จะสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริหารกระบวนการยุติธรรมใหมีความรวดเร็ว
เปนธรรมและทั่วถึง สามารถสนองตอบตอความตองการของทุกคนในสังคมได
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นโยบายดานเศรษฐกิจ
รักษาเสถียรภาพการเงิน
พรรคสาธารณชนมีความเชื่อมั่น วา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น หากมิไดดําเนิน ไป
ภายใตการดูแ ลรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยางใกลชิดแลว การเจริญเติบโตดังกลาวยอมไมอาจ
เปนไปอยางยั่งยืนและอาจกอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและการขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ
จากทั้งภายในและตางประเทศขึ้นได จึงมุงมั่นใหความสําคัญตอการใชมาตรการทางการเงินเพื่อรักษา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจทั้งในดานเสถียรภาพของระดับราคาและเสถียรภาพของฐานะการเงิน
ของประเทศควบคูกับการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสมและในทิศ ทาง
ที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมของแตละทองถิ่น
รักษาวินัยการคลัง
พรรคสาธารณชนเชื่อมั่นวาการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแกประชาชนโดยรวม
ของประเทศอยางเทาเทียมกัน จึงมุงมั่นใหความสําคัญตอการใชวินัยทางการคลังเพื่อการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อมุงสรางโอกาสและความเปนธรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดขึน้ ในสังคม โดยจะเนน
ดําเนินมาตรการการคลังเพื่อสังคมเพื่อกระจายรายได กระจายโอกาส และกระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการทรัพยากรและการคลังไปสูทองถิ่นและชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจชุมชน
พัฒนาการเกษตร
พรรคสาธารณชนจะสงเสริม ใหเกษตรกรมีความรูดานเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตดานผลผลิตทางการเกษตร กอนจะออกจําหนายสูตลาดทั้งในและตางประเทศ มุงเนน
การแปรรูปสินคาดานการเกษตรใหมีมูลคาที่สูงขึ้น สงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง
การดํารงชีวิตแบบพอเพียงอยางเกษตรกร สงเสริม ใหเกษตรกรรวมกลุมกัน สรางสหกรณ หรือกลุม
ฝกอาชีพ เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สงเสริมระบบสหกรณ เพื่อสรางความเขม แข็งใหแ ก
กลุมเกษตรกร นอกจากนี้ จะใหความสําคัญตอการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงสรางของการเกษตร
อุตสาหกรรมและการเกษตรเพื่อพาณิชยกรรมควบคูไปกับการเกษตรแบบยั่งยืนโดยเล็งเห็นความจําเปน
ของการผสมผสาน และพัฒนาแนวคิดการบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนา
วิทยาศาสตร การเกษตร การพัฒนาการสะสมองคความรูและสถิติที่เกี่ยวของกับการเกษตร การพัฒนา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

และคุมครองพันธุ การพัฒนาดิน และการจัดการน้ําเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งระบบการถือครองที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม โดยการปฏิรูปที่ดินโดยจะกระจายโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชนจากการพัฒนา
ดังกลาวแกเกษตรกรอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรม
พรรคสาธารณชนให ค วามสํ า คั ญ ต อ การปรั บ ปรุ ง โครงสร า งอุ ต สาหกรรมของประเทศ
โดยจะใหความสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งอุตสาหกรรมชุมชน
เพื่อนําไปสูกระบวนการผลิตที่มีความเชื่อมโยงตอเนื่องกันอยางครบวงจร ทั้งเพื่อการบริโภคภายใน
ประเทศและสงออก โดยจะมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่ม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑและ
บริการ การลดตนทุนการผลิต การจัดการมลพิษและการรักษาสภาพแวดลอม การพัฒนาองคความรู
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิต การสรางชื่อทางการคาและการพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ
ของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขัน
ยกเวนภาษีการนําเขาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการสงออกบางประเภทที่เปนธุรกิจของคนไทย
เพื่อสงเสริมการสงออกและสนับสนุน การจางแรงงานภายในประเทศ รัฐ ตองยกเวน ภาษี
การนําเขาวัตถุดิบสําหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสงเสริมธุรกิจการสงออก และสนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรม
มีกําลังในการจางแรงงานในประเทศ เพื่อแกปญหาคนวางงานและสงเสริมธุรกิจที่เปนของคนไทย
จัดระบบการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพทางพาณิชยกรรม
พรรคสาธารณชนใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของการประกอบพาณิชยกรรม
และการใหบริการ สงเสริมใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกอบพาณิชยกรรมและการใหบริการ
รวมทั้งจะสงเสริมการเพิ่มความสามารถในการแขงขันความสามารถในการเขาสูตลาดและความสะดวก
ในการเขาถึงการบริการของธุรกิจ สําหรับกิจกรรมบริการดานการทองเที่ยวซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพ
สูงนั้น จะสนับสนุนการทองเที่ยวภายในประเทศ และสงเสริมใหเกิดการขยายตัวของการเขามาใชบริการ
จากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณอยางมีสมดุลที่เหมาะสมตอสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมที่ดีงาม
สนับสนุนการสงออก
พรรคสาธารณชนจะเปดโอกาสใหประชาชนมีโอกาสสงออกสินคาโดยตรง โดยไมตองผาน
พอคาคนกลางแบบหลายชั้นหลายชวง จัดใหมีตลาดกลางเกษตรกร พบผูคาตางชาติเพื่อแกปญหาสินคา
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ราคาตกต่ําและปองกันการกดราคาผลผลิตของเกษตรกร รวมทั้งสรางกระบวนการที่ทําใหการสงออก
ตองผูกขาดกับเอกชนหรือผูคาที่สงเสริมและใหเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบและพิธีการดานการสงออก
เพื่ออํานวยความสะดวกในพิธีการ และระบบตาง ๆ ใหรวดเร็ว และลดตนทุนที่ไมจําเปนใหแกภาคสงออก
โดยการปรับปรุงโครงสรางภาษีอากรและภาษีศุลกากรใหเอื้ออํานวยตอกระบวนการผลิต การเรงรัด
กระบวนการคืนภาษีและการชดเชยภาษี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความรวดเร็วในพิธีการสงออก
การจัดตั้งศูนยใหบริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อการทํางานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น การพัฒนาระบบ
การใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในเขตทาเรือ ทาอากาศยานสถานีขนถายสินคาใหมีความรวดเร็ว
และโปรงใส รวมถึงการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐบาลและเอกชนในดานการติดตามแกไขปญหา
และการกําหนดทิศ ทางสงเสริมภาคการสงออกอยางเปนระบบ และจะสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี
อยางครบวงจร
นโยบายดานสังคม
เริ่มสรางความเขมแข็งในสถาบันครอบครัวเพื่อใหสถาบันชาติมีความเขมแข็ง
พรรคสาธารณชนเล็งเห็นวา การสรางสถาบันชาติใหมีความเขมแข็ง ตองเริ่มสรางที่สถาบัน
ครอบครัว เพราะครอบครัวคือ สวนยอยของสังคม หากครอบครัวสวนมากขาดความอบอุน ขาด
ความเขมแข็ง ก็จะทําใหเกิดปญหาสังคม หนักถึงความสําคัญของสภาพครอบครัวที่อบอุนอันเปนรากฐาน
ที่เขมแข็งของสังคม จึงมุงมั่นที่จะสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวอยางสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อปองกันและบรรเทาปญหาสังคม รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน
ราชการและเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อครอบครัว ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการครอบครัว
สนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและความเปนอยูของครอบครัวไทย
สงเสริมสวัสดิภาพเด็ก สตรีและคนชรา
พรรคสาธารณชนมุงมั่น ใหความสําคัญกับการจัดใหมีเครือขายความรวมมือของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาคราชการและเอกชน รวมทั้งองคกรพัฒนาเอกชนในการปองกัน คุมครองและฟนฟู
สวัสดิภาพเด็กและสตรีจากการถูกทารุณกรรม ถูกลวงละเมิด หรือถูกลอลวงการแกไขปญหาเด็กเรรอน
สนับสนุนการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ภายใตการควบคุมมาตรฐาน
อยางใกลชิด การจัดกิจกรรมสันทนาการ การจัดหาอาชีพ การใหสิทธิพิเศษในการใชบริการสาธารณะ
แกผูสูงอายุ และการผลักดันกฎหมายที่เปนประโยชนในการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก สตรีและคนชรา
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สรางโอกาสใหผูดอยโอกาส
พรรคสาธารณชนมุงมั่นที่จะดูแลฟนฟูและพัฒนาผูดอยโอกาส คนพิการและผูมีรายไดนอย
ใหไ ดรั บการศึ กษาและการพั ฒนาตนให สามารถดํ ารงชีวิ ตอยูใ นสัง คมไดอ ยา งภาคภู มิใ จ รวมทั้ ง
จะสนับสนุนใหผูดอยโอกาสสามารถเขาถึงแหลงงานและบริการสวัสดิการสาธารณะอยางเปนธรรม
เสริมสรางคุณภาพชีวิต
พรรคสาธารณชนมุ งมั่ น ที่จ ะส งเสริม โครงสรางทางสัง คมและบริ การสาธารณะที่เอื้ อต อ
การมีคุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเปนอยูที่ดีของประชาชน และจะเครงครัดตอการสรางมาตรฐาน
ความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและการเตรียมความพรอมในการปองกัน
และบรรเทาภัยสาธารณะและปญหายาเสพติด
สงเสริมการแพทยแผนโบราณและขยายการบริการสาธารณสุข
พรรคสาธารณชนมุงมั่น จะกระจายการใหบริการสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทยและ
เครื่อ งมือ การแพทย ไปยั งชนบทห างไกล การปรับปรุงบริการสาธารณสุข การเสริ ม สร างความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการกินอยูและสุขอนามัยแกชาวบาน การพัฒนาคุณภาพและควบคุมการประกอบ
วิชาชีพโรคศิลปะ ใหเปนไปตามจรรยาบรรณแพทยอยางเครงครัด การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ทางการแพทย โดยอาศัยภูมิปญญาชาวบาน การใหความคุมครองเกี่ยวกับการคิดคนสูตรยาโดยอาศัย
ภูมิปญญาชาวบาน และกวดขันมาตรการคุมครองผูบริโภคเพื่อใหไดรับความปลอดภัยจากการบริโภค
อาหารและยา
อนุรักษ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
พรรคสาธารณชนมุ งมั่น อนุรักษ ศิลปวั ฒนธรรมไทยและส งเสริ มบทบาทรว มของภาครั ฐ
ภาคเอกชนและชุมชนในการดูแ ลโบราณสถานและโบราณวัตถุเพื่อ ใหเปน มรดกทางประวัติศ าสตร
เพื่อเปน แหลงความรู เปน แหลงทองเที่ยวเพื่อความเขาใจในประวัติศาสตรแ ละวัฒนธรรม สงเสริม
ใหแ ตละทองถิ่น สรางวัฒนธรรมซึ่งเปนสวนสําคัญของชีวิตและนําศิลปวัฒนธรรมมาประยุกตใ ชใ น
การดํารงชีวิต อันจะนําไปสูการเกิดแหลงความรูทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นโดยธรรมชาติ
ทํานุบํารุงศาสนา
พรรคสาธารณชนมุงมั่น ที่จะสงเสริมการเรียนรูและการนําหลักธรรมของศาสนามาใชใ น
การดํารงชีวิต และสอดแทรกในระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม สงเสริมการอยูร ว มกัน
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อยางสันติของทุกศาสนิกชน รวมทั้งสงเสริมการรวมกันพัฒนาชาติ พัฒนาจิตใจของประชาชนและ
ชุมชนรวมกับสถาบันศาสนาอยางสรางสรรค
สงเสริมการกีฬา
พรรคสาธารณชนตระหนักถึงความสําคัญของการกีฬาตอการพัฒนาสุขภาพและศักยภาพ
ของคนและสังคม รวมทั้งคนพิการจึงมุงมั่นที่จะใชการกีฬาเปน ยุทธศาสตรใ นการพัฒนาประชากร
ทั้งในดานสุขอนามัยและสภาพจิตใจ ทั้งนี้ จะสงเสริมการเลนกีฬาทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยจะใช
มาตรการตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดสรางสนามกีฬาในโรงเรียน สถานที่ราชการ วัด สวนสาธารณะ
รวมทั้งในสถานประกอบการเอกชน
คุมครองและพัฒนาฝมือแรงงาน
พรรคสาธารณชนมุงมั่นที่จะสงเสริมใหมีระบบแรงงานสัมพันธและกระบวนการในการระงับ
ขอพิพาทแรงงานที่รวดเร็วและเปนธรรม สงเสริมโดยสรางมาตรการจูงใจและเครงครัดตอการจัดระบบ
ความปลอดภัยในการทํางาน และจัดสวัสดิการใหแกผูใชแรงงาน สนับสนุนใหผูใชแรงงานมีเสรีภาพ
และไดรับความคุมครองในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน พัฒนาระบบการประกันสังคมใหมีประสิทธิภาพ
อยางทั่วถึง และใหความสําคัญตอการคุมครองสวัสดิภาพของแรงงานเด็กและสตรีเปนลําดับแรก ตลอดจน
พัฒนาฝมือแรงงานใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดและความสนใจของแตละบุคคล
นโยบายดานการศึกษา
กระจายโอกาสทางการศึกษาใหมีความเทาเทียมกัน
พรรคสาธารณชนจะมุงมั่น ที่จะใหคุณภาพทางการศึกษามีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ระหวางผู เรียนในเมืองและผู เรียนในชนบท โดยใหสวัส ดิการและเพิ่ม คาตอบแทนสํา หรับผูสอน
ที่มีความตั้งใจที่จะทําใหสถาบันการศึกษาในตางจังหวัดมีศักยภาพเทากับสถาบันทางการศึกษาในเมือง
เพิ่มประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูตอผูเรียน
พรรคสาธารณชนตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาของเด็กและเยาวชนเพื่อใหเติบโต
เปน มนุษยที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาทางดาน
สติปญญา สุขภาพจิตและสุขภาพกายของผูเขารับการศึกษา โดยจะสงเสริมการเรียน การสอนที่ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมและนิสัยรักการอานใหแกเด็ก การจัดใหมีโภชนาการอยางเหมาะสม การจัดหา
ทุนการศึกษา เพื่อใหสามารถเขาสูระบบการศึกษาที่สูงขึ้น และจัดระบบการแนะแนวการศึกษาตั้งแต
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ในวัยเด็ก เพื่อใหเด็กสามารถกําหนดเปาหมายทางการศึกษาเพื่อการดํารงชีวิตที่ดีของตนได สําหรับ
การศึกษาอบรมในระดับอุดมศึกษาและขั้น สูงขึ้น ไปนั้น จะสนับสนุน ใหเกิดความหลากหลายและ
ความมีประสิทธิภาพของการเรียนรู การคนควาและการวิจัย เพื่อใหบัณฑิตที่ผานการศึกษาระดับนี้
สามารถตอบสนองตอสังคมและประเทศไดอยางสูงสุด
เพิ่มสวัสดิการและสงเสริมคุณภาพครูในการสอน
พรรคสาธารณชนมุงเนนการปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรมและความเอื้ออาทรตอผูรับการศึกษา
แกครูผูสอน สงเสริมใหเกิดการฝกอบรม วิทยาการและองคความรูใหมที่ทันสมัยแกบุคลากรทางการศึกษา
จัดสวัสดิภาพและสวัสดิการครู การสนับสนุนใหปราชญชาวบานมีสวนรวมในการใหการศึกษา รวมทั้ง
การสรางแรงจูงใจใหครูกลับถิ่นฐานบานเกิด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมในทองถิ่นตาง ๆ
อยางทั่วถึง
เพิ่มหลักสูตรใหผูเรียนสามารถแขงขันวิถีการใชชีวิตในกระแสโลกไดและพัฒนาหลักสูตรที่มีอยูใหทัน
ตอเหตุการณและการนําไปปฏิบัติใชในชีวิตประจําวัน รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ในเชิงภูมิปญญา
ชาวบานอีกดวย
พรรคสาธารณชนมุ งส งเสริม ให ห ลัก สู ตรการศึก ษาประกอบไปด วยการเรี ย น การสอน
การปฏิบัติที่มีทั้งวิช าการ จริยธรรมและแนวทางการดํารงชีวิต การสงเสริมใหผูเรียนกลาคิดกลาทํา
อยางมีสติและมีเหตุผ ล รวมทั้งการสรางความรู ความเขาใจ เพื่อนําวิชาการไปประยุกตใชใ หเกิด
ผลปฏิบัติที่แทจริง ทั้งนี้ โดยเปดโอกาสใหผูบริหารสถานศึกษาและชุม ชนมีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรการศึกษาและประเมินผลการจัดระบบการศึกษา
พัฒนาอุปกรณการเรียน การสอน
พรรคสาธารณชนมุ ง ส ง เสริ ม การจั ด ให มี ส ถานศึ ก ษาขึ้ น ในทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคอย า งเพี ย งพอ
โดยอาจใชอาคารสถานที่ของสวนราชการและวัด หรือขององคก รสาธารณกุศ ล เพื่อจัดการเรีย น
การสอน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการเรียน การสอน จัดใหมีตําราเรียนและ
อุปกรณการเรียน การสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาของผูเรียนในแตละทองถิ่น
ตลอดจนของคนพิการอยางทั่วถึง และพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงขอมูลทางการศึกษาที่ครบวงจร
เสริมสรางศักยภาพการบริหารการศึกษา
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พรรคสาธารณชนเห็นถึงความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของแตละสถานศึกษา โดยจะสงเสริม
ใหภาคเอกชนเขามามีสวนในการจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาของไทยกับนานาประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนนักเรียน
นักศึกษา วิทยากรทางการศึกษา ขอมูล ความรูท างวิช าการ วิธี การบริห ารจัดการและเทคโนโลยี
ดานการศึกษาระหวางกัน รวมทั้งการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนสถานศึกษาอยางเปนธรรม
และเหมาะสมกับสภาพของแตละสถานศึกษา
ธํารงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติ
พรรคสาธารณชนตระหนักถึงการสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองและการสืบสานขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมของชาติ โดยจะสงเสริมใหสอดแทรกการเรียน การสอนเกี่ยวกับความเปนมา ลักษณะ
และคุณคาของธรรมเนียม วัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติในดานตาง ๆ ไวในหลักสูตรการศึกษา
รวมทั้งจะรณรงคใ หคนไทยมีความหวงแหนและภูมิใ จ รวมกันสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
และเอกลักษณอันดีงามของชาติตอไป
นโยบายดานการพัฒนาชนบท
ลดชองวางระหวางเมืองกับชนบท
พรรคสาธารณชนมุงมั่นที่จะยึดหลักการพัฒนาเพื่อสรางโอกาสและความเทาเทียมกันระหวาง
คนในสังคมเมืองและสังคมชนบท ทั้งในดานการเมือง การปกครอง การคลัง การมีสวนรวมของ
ประชาชน และการเขาถึง ครอบครองและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และปจจัยการผลิต
ในทองถิ่น เพื่อนําไปสูการสนองตอบตอความตองการพื้นฐานของมวลชน
สงเสริมเศรษฐกิจชนบท
พรรคสาธารณชนมุงมั่นที่จะสงเสริมการรวมกลุมเพื่อสรางโอกาสการพัฒนาและอํานาจตอรอง
ทางเศรษฐกิจแกชุมชนชนบท การสงเสริมการกระจายอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอุตสาหกรรมและธุรกิจที่สามารถรองรับตอปจจัยการผลิต เทคโนโลยีการผลิตและความตองการ
ของคนและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น รวมทั้งจะสงเสริมใหหนวยงานราชการ ธุรกิจเอกชนและองคกร
พัฒนาเอกชน ใหการสนับสนุนแกอุตสาหกรรมและธุรกิจชุมชนที่มีคนในทองถิ่นชนบทเปนเจาของ
รวมอยูดวย ทั้งในดานสินเชื่อและความชํานาญดานการพัฒนา ดานกระบวนการผลิตและดานการตลาด
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เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการจัดการ
พรรคสาธารณชนมุง มั่น สนับ สนุน ใหมี การรวมกลุ ม เพื่อสรางความเขม แข็ง และสงเสริ ม
การสะสมองคความรูเกี่ยวกับการผลิตและการจัดการอยางครบวงจรแกชาวชนบท ตั้งแตการสงเสริม
ใหใชปจจัยการผลิตที่หาไดในทองถิ่น การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและไมเปนอันตรายตอระบบนิเวศน
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การแปรรูป
ผลผลิตรวมกัน
การวิเคราะหตลาดเพื่อใหระบบตลาดนําการผลิต การกระจายและสนับสนุนสินเชื่อที่สอดคลอง
กับวงจร การผลิตสินคาเกษตรและผลตอบแทนการผลิต การจัดระบบจําหนายสูตลาดผูบริโภคโดยตรง
และการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาเกษตรเพื่อการจําหนาย
สนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานในชนบท
พรรคสาธารณชนมุงมั่ น พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้น ฐานในชนบทยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพของคนในชนบทใหทัดเทียมกับมาตรฐานการครองชีพของคนในเมือง เพื่อใหคนไทย
ในชนบทมีความสะดวกสบาย มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณในระดับสากล
นโยบายดานการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
พัฒนาการคมนาคมขนสง
พรรคสาธารณชนจะพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
และสามารถรองรับตอความตองการของประชาชนในทุกภูมิภาคไดอยางเทาเทียมกัน เพื่อยกระดับ
มาตรฐานในการดํารงและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยจะ
สง เสริม ความรว มมื อกั บภาคเอกชนและประเทศเพื่อ นบ านในการพัฒ นาเส น ทางคมนาคมขนส ง
ทั้งภายในและระหวางประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมขนสงของประเทศตาง ๆ นอกจากนี้
จะสงเสริม การแสวงหาความรวมมือเพื่อการพัฒ นาประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขั น
ของบริการขนสง โดยเฉพาะอยางยิ่งการขนสงทางอากาศและทางทะเล
เพิ่มศักยภาพการสื่อสารโทรคมนาคม
พรรคสาธารณชนมุงมั่นที่จะพัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมใหมีคุณภาพ มีความหลากหลาย
ของบริการและมีอัตราคาบริการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งสามารถรองรับตอความตองการของประชาชน
ในทุกภูมิภาคได เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดํารงชีวิต การติดตอสื่อสาร การเขาถึงขาวสารขอมูล
และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยจะสงเสริมใหมีการแขงขันในการใหบริการกิจการ
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โทรคมนาคมอยางเสรีและเปนธรรม การสรางมาตรฐานในการกํากับดูแลและสนับสนุนตอการประกอบ
ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม การสรางและพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน รวมทั้ง
จะประกันโอกาสในการเขาถึงการบริการสื่อสารโทรคมนาคมของคนในชนบทที่หางไกล
บริการกระแสไฟฟาอยางทั่วถึง
พรรคสาธารณชนมุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาระบบการผลิ ต และคุ ณ ภาพของกระแสไฟฟ า ให มี
ความเพียงพอตอความตองการใชไฟฟา มุงมั่น วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตกระแสไฟฟาที่ใ ชทุน
ธรรมชาติต่ํา กอใหเกิดผลกระทบตอธรรมชาติและกอมลภาวะต่ํา มีตนทุนทางเศรษฐกิจที่ต่ํา รวมทั้ง
จะเรงรัดกระจายการใหบริการอยางทั่วถึง
มีระบบการจัดการทรัพยากรน้ํา
พรรคสาธารณชนตระหนักถึงความสําคัญอยางยิ่งของทรัพยากรน้ําทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
จึงมุงมั่นที่จะสงเสริมและเรงอนุรักษแหลงน้ํา พัฒนาระบบการชลประทาน สงเสริมและควบคุมการใช
ทรัพยากรน้ําใหมีประสิทธิภาพและไมกอมลภาวะ นอกจากนี้ จะแสวงหาความรวม
นโยบายดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
แสวงหาพลังงานทดแทน และพัฒนาคุณภาพการผลิต
พรรคสาธารณชนมุงมั่นที่จะศึกษา วิจัยเพื่อการไดมาซึ่งแหลงพลังงานใหมทดแทนแหลงพลังงานเดิม
ที่ใกลจะหมดไป เพื่อใหไดม าซึ่งพลังงานที่เพียงพอตอความตองการของประเทศและลดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม
ปลูกจิตสํานึกแหงการประหยัด
พรรคสาธารณชนมุงมั่นที่จะรณรงคเพื่อปลุกจิตสํานึกของคนไทยใหใชพลังงานอยางรูคุณคา
และเทา ที่มีค วามจําเปน ทั้ง นี้ เพื่อ รักษาทุน ธรรมชาติ ลดการทํ าลายปา ไม ทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อถนอมรักษาแหลงพลังงานไวใชไดนานที่สุด ลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศ
ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
พรรคสาธารณชนมุงมั่นสงเสริมใหมีการดูแลรักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ จะสราง
มาตรการเพื่อจูงใจใหธุรกิจเอกชนและองคกรพัฒนาเอกชนใหความสําคัญตอกิจกรรมเพื่อการฟน ฟู
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และอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งจะบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และเด็ดขาดตอผูกอมลภาวะ ทั้งนี้
เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไวสําหรับอนุชนรุนหลัง
ดูแลรักษาสมดุลระบบนิเวศน
พรรคสาธารณชนมุงมั่นที่จะเสริมสรางและรักษาเสถียรภาพและความยั่งยืนของระบบนิเวศน
และความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน การสรางเครือขายความรวมมือระหวางภาคเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชนทองถิ่น และความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน
รวมทั้งจะมุงคุมครองสิทธิประโยชนของทองถิ่นในการใชประโยชนอยางยั่งยืนจากระบบนิเวศน
นโยบายดานการตางประเทศ
สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
พรรคสาธารณชนมีเ จตนารมณที่ จะดํ าเนิ น นโยบายที่ เปน อิส ระ เป น มิต รกั บทุก ประเทศ
โดยจะสงเสริมเพื่อใหเกิดความรวมมือและการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางประเทศในดานเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒ นธรรม รวมถึงความรวมมือดานการศึกษา วิช าการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
การรักษาสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับทวิภ าคีแ ละพหุภาคีบ นพื้น ฐานของการรักษาผลประโยชนแ ละ
ความมั่นคงแหงชาติ ตลอดจนยกระดับภาพลักษณของไทยสูระดับที่เปนจริงและเหมาะสม
เพิ่มพูนความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
พรรคสาธารณชนมีเจตนารมณที่จะเพิ่ม พูน ความสัม พันธกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทยเพื่อการพัฒนา การรวมมือแกไขปญหา
และการอยูรวมกันอยางสัน ติ โดยสนับสนุนใหมีการพบปะกันอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่องระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรประชาชน ตลอดจนสถาบันกองทัพของประเทศตาง ๆ
เพิ่มบทบาทในองคกรระหวางประเทศ
พรรคสาธารณชนมีเจตนารมณที่จะเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศใหมากขึ้น
ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมระหวางประเทศ โดยจะเพิ่มพูนการมีสวนรวมในองคกรระหวาง
ประเทศที่สําคัญ เชน องคการสหประชาชาติ องคการการคาโลก องคกรเศรษฐกิจในภูมิภาคและ
องคกรของกลุมประเทศกําลังพัฒนา เพื่อยกระดับบทบาทและสถานภาพทางการเมืองระหวางประเทศ
เพิ่มศักยภาพดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ
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พรรคสาธารณชนมีเจตนารมณที่จะดําเนินนโยบายตางประเทศที่ชวยเสริมสรางและเกื้อกูล
ใหประเทศสามารถใชประโยชนจากแนวโนมการจัดระเบียบการคาใหมทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก
โดยจะใชน โยบายเชิ งรุกในเวที เศรษฐกิจ ระหว างประเทศ เชน ในกรอบขององคการการค าโลก
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก เขตการคาเสรีอาเซียน รวมทั้งความรวมมือ
ในกรอบของกลุมเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและภูมิภาคอื่น เพื่อปกปกรักษา
และเพิ่มพูนผลประโยชนของประเทศ และผลประโยชนรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน
เสริมสรางความมั่นคงในภูมิภาค
พรรคสาธารณชนมีเจตนารมณที่จะดําเนินนโยบายการตางประเทศเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพ
และความมั่นคงระหวางประเทศในภูมิภาค รวมทั้งสรางบทบาทนําและแสวงหาความรวมมืออยางจริงจัง
ระหวา งประเทศในภูมิภาคเอเชี ยตะวัน ออกเฉียงใต ซึ่ง มุงเนน บทบาทสรางสรรค และภาพลักษณ
ของประเทศในความเปนประชาธิปไตย การยึดถือความถูกตอง เปนธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน
และการรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยา ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ รวมทั้งการพัฒนาสังคม
ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ขอบังคับพรรคสาธารณชน
ปพุทธศักราช ๒๕๕๑
ขอบั งคั บพรรคสาธารณชน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ ประชุ ม คณะผูจั ดตั้ งพรรคสาธารณชน
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพัน ธ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปน
แนวทางและหลักเกณฑในการบริหารพรรคและการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคสาธารณชน พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับพรรคสาธารณชนใหใ ชตั้งแตวัน ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคสาธารณชนเปนตนไป
คํานิยามในขอบังคับพรรคสาธารณชนใหหมายความ ดังนี้
“พรรค” หมายความวา พรรคสาธารณชน
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกพรรคสาธารณชน
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“การบริจาค” หมายความวา การใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปน
เงินไดแกพรรคสาธารณชน เพื่อการดําเนินกิจการของพรรคสาธารณชน หรือเพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง
ของพรรคสาธารณชน หรือของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคสาธารณชน ตามขอบังคับพรรคสาธารณชน
“ประโยชนอ่นื ใดอันอาจคํานวณเปนเงินได” หมายความรวมถึง
(๑) การปลดหนี้ หรือการลดหนี้ใหเปลา
(๒) การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย
(๓) การเขาค้ําประกัน โดยไมคิดคาธรรมเนียม
(๔) การใหใชสถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพยสิน โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการ หรือ
คิดคาเชา หรือคาบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น
(๕) การใหใชบุคลากรซึ่งมิไดเปนลูกจางหรือผูรับจางของพรรคสาธารณชน โดยพรรคสาธารณชน
หรือสมาชิกไมตองชําระคาจางหรือสินจาง หรือตองชําระคาจางหรือสินจางเพียงบางสวน เวนแตการเปน
อาสาสมัครนอกเวลาการทํางานโดยปกติของผูนั้น
(๖) การใหใชบริการโดยไมคิดคาใชบริการ หรือคิดคาใชบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น
โดยปกติ
(๗) การใหสวนลดในสินคาหรือทรัพยสินที่จําหนาย โดยใหสวนลดมากกวาที่ใหกับบุคคลอื่น
โดยปกติ
(๘) การใหเดินทางหรือใหขนสงบุคคลหรือสิ่งของโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจาย
นอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น
(๙) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่นใหโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจาย
นอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น
(๑๐) การใหบริการวิชาชีพอิสระ เชน แพทย ทันตแพทย พยาบาล สถาปนิก วิศวกร กฎหมาย
หรือบัญชี โดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจายนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น
(๑๑) การอื่น ซึ่งเปน การกระทําที่ ทําให พรรคสาธารณชนหรื อสมาชิ กไดป ระโยชนอื่น ใด
อันอาจคํานวณเปนเงินได หรือไมตองออกคาใชจายซึ่งโดยปกติตองจาย
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การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ซึ่งพรรคสาธารณชนจัดใหแกสมาชิก
และมิไดเปน ไปเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งใหแกสมาชิก มิใ หถือวาเปนการใหประโยชนอื่น ใดอัน อาจ
คํานวณเปนเงินไดตามขอบังคับ โดยไมขัดตอพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใ ชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคสาธารณชน” ใชชื่อยอภาษาไทยวา
“สธช.” พรรคสาธารณชนเขียนเปนภาษาอังกฤษวา “Public” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “PL”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
พรรคสาธารณชน ใชเครื่องหมาย

มีคํา อธิ บายดัง นี้ กัง หัน หมายถึง การมีสว นร วมของประชาชนในการผลัก ดัน ประเทศ
ใหไปในทิศทางเดียวกัน โดยไมแตกแยกและกาวไปอยางไมหยุดนิ่งโดยพลังงานทดแทนที่ผลิตขึ้นเอง
โดยไมมีวันหมด
ชื่อพรรคสาธารณชน หมายถึง คนของสาธารณะที่ทํางานเพื่อสวนรวม และมีความเสียสละ
ตอสังคมและประเทศชาติอันทรงมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หมวดที่ ๒
ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคสาธารณชน
ขอ ๕ สํานักงานใหญพรรคสาธารณชน ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๒๑๐๐/๑๒๒๙ (ชั้น ๒
ของอาคาร) ถนนรามคําแหง (สุขุมวิท ๗๑) แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย
๑๐๒๔๐ โทร. ๐๒-๗๑๘๓๒๙๓ โทรสาร. ๐๒-๗๑๘๓๒๙๓
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หมวดที่ ๓
การเลือกตั้งการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของคณะกรรมการบริหารพรรคสาธารณชน และอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารพรรคสาธารณชน และกรรมการบริหารพรรคสาธารณชน
ขอ ๖ ใหมี กรรมการคณะหนึ่งเปน คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่ งเป น องคก รหลั กใน
การบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
ในที่ประชุมใหญ จํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๖) เหรัญญิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนิน การในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือ กตั้ งหั วหนา พรรคในการเสนอชื่อ ผูเ ปน หัว หน าพรรคตอ ที่ป ระชุม ใหญ ต องมี
ผูรับรองไมนอยกวาหาสิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) ใหหัวหนา พรรคที่ไ ดรับเลือ กตั้งใหม เสนอชื่อ บุคคลที่เ ห็น สมควรใหเปน กรรมการ
บริหารในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสมและการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดไว
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็น สมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณา
อนุมัติ
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(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคควรคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ โดยทั่วถึงกัน
ผูถูกเสนอชื่อเปน กรรมการบริห ารพรรคไมจํา เปน ตองอยูใ นที่ป ระชุม ใหญ ก็ได แตผูเ สนอชื่อกั บ
ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละไมเกินสี่ป และอาจไดรับเลือก
ใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๙ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรคอนุมัติใหออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหวั หนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน ทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม นับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง ในกรณีตําแหนง หัวหนาพรรควางลง
ตาม (๒) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๑๐ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทัง้ คณะ
(๒) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
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ขอ ๑๑ หากคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะตามขอ ๑๐ หรือครบวาระ
ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๑๒ สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวา
หนึ่งหมื่นคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนหัวหนาพรรค หรือ
กรรมการบริหารพรรคออกจากตําแหนงได ในกรณีนี้ ใหจัดใหมีการประชุม ใหญวิสามัญของพรรค
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่คํารองขอไปถึงพรรค
มติ ใ ห ถ อดถอนตามวรรคหนึ่ ง ตอ งมีค ะแนนเสี ยงไมน อ ยกว าสามในห า ของจํา นวนผู ที่
เขาประชุมใหญวิสามัญ โดยใหลงคะแนนลับ
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งผูใดถูกถอดถอน ใหที่ประชุมใหญดําเนินการเลือก
บุคคลเพื่อดํารงตําแหนงนั้น
ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการรองขอถอดถอนประธาน
สาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคดวยโดยอนุโลม โดยใหใชสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู และใหมีการจัดประชุมใหญวิสามัญสาขาพรรคสาธารณชนนั้ น
เพื่อมีมติถอดถอน
ขอ ๑๓ การดําเนินการตามขอบังคับนี้ ใหกระทําไดเพียงครั้งเดียวในวาระการดํารงตําแหนง
ของคณะกรรมการบริหารพรรค แตในกรณีท่หี ัวหนาพรรคสาธารณชนหรือกรรมการบริหารพรรคสาธารณชน
ผูใดเปน นายกรัฐ มนตรี รัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร การถอดถอนผูนั้น ตามขอบังคับนี้
จะกระทํามิได
ขอ ๑๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรค ใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ
พรรค และกฎหมาย
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
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(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงิน เพื่อเปน คาใชจายเกี่ ยวกับการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ในสวนของพรรค และผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน โดยจัดสรร
เปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจ ายเกี่ ยวกับ การเลือ กตั้ งสมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบง เขตเลือ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุมไมใ หผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ใหความเห็น ชอบในการแต งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต าง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติจัดตั้งและยุบเลิกสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
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(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามความสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษก
พรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรค และผูปฏิบัติงานของพรรค
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎ ระเบียบของพรรค
ขอ ๑๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปน ในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคได โดยความเห็น ชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับการดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
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(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญของพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวดที่ ๔
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค อํานาจหนาที่ของสาขาพรรค การเลือกตั้ง
การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงของกรรมการ สาขาพรรคและอํานาจหนาที่ของ
กรรมการสาขาพรรคสาธารณชน
ขอ ๑๖ แผนและกํ าหนดระยะเวลาในการจัด ตั้ง สาขาพรรคการเมื องในเขตเลือ กตั้ งใด
ให ขึ้ น อยู กั บการพิจ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค ตามความประสงคข องสมาชิ กสามั ญ
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป
ขอ ๑๗ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ให ส มาชิ ก ผู ริ เริ่ ม จั ดตั้ ง สาขาพรรครวบรวมสมาชิ ก สามั ญ ของพรรคซึ่ ง มี ภู มิลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป โดยจัดทํา
ทะเบียนสมาชิกไว
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(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๑๘ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมั ติใ หเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคได
ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ครั้งแรก และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหแจง
สํานักงานใหญพรรคทราบเพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ เพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกสามัญของพรรค
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขึ้นไป
ขอ ๑๙ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ งซึ่ ง เลือ กตั้ งจากสมาชิ ก ซึ่ง มี ภู มิลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาเเปดคน โดยที่ประชุมใหญ
สาขาพรรคเปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๖) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๒๐ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูใ นตําแหนงคราวละไมเกิน สี่ป แตเมื่อพน ตําแหนง
ตามวาระแลว มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๒๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุม ใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
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(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาหาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรคและจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจายและงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรค
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรค และประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่น
อื่น ๆ ตามกฎหมาย ในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัด ทํ า แผนงาน โครงการและรายงานผลการบริห ารงานของสาขาพรรคเสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๓ กรณีมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ตองคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
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ขอ ๒๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระจากการดํารงตําแหนง
(๒) มีมติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคดวยคะแนนเสียงเกิน กึ่งหนึ่งใหพนจาก
ตําแหนงทั้งคณะ
(๓) ตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรค
ทั้งหมด
ขอ ๒๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีก หนึ่ง คนเป น ผูแ ทนสมาชิ ก
ของสาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๒๗ ใหหัวหนาพรรคจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริง ตามที่นายทะเบียนกําหนดและแจงใหนายทะเบียนทราบ ภายใน
เดือ นมี น าคมของทุก ป เพื่ อประกาศให สาธารณชนทราบเพื่ อแถลงผลงานในรอบป และรับ รอง
งบการเงินประจําปวันสิ้นปปฏิทิน
หมวดที่ ๕
การประชุมใหญของพรรคสาธารณชน การประชุมใหญของสาขาพรรคสาธารณชน
และการเรียกประชุมใหญวิสามัญ
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๒๘ การประชุมใหญของพรรค ประกอบดวย
(๑) การประชุมใหญสามัญประจําปจะตองจัดใหมีขึ้น ๑ ครั้งตอป
(๒) การประชุมใหญวิสามัญอาจจัดใหมีการประชุมขึ้นนอกเหนือจากการประชุมใหญสามัญ
ประจําป
ขอ ๒๙ ใหหัวหนาพรรคเรียกใหมีการประชุมใหญของพรรคสาธารณชน ซึ่งองคประชุมใหญ
จะตองประกอบดวย กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค และตัวแทนสมาชิก ทั้งนี้ มีจํานวน
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รวมกันทั้งหมดไมนอยกวาสองรอยคน ซึ่งตองคํานึงถึงสัดสวนของจํานวนสมาชิกที่มีตามสาขาในแตละภาค
และสัดสวนของจํานวนสมาชิกหญิงและชาย เพื่อสะทอนความเห็นที่หลากหลายของสมาชิกทุกระดับ
การลงมติในที่ประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผย เวน แตการลงมติเลือกบุคคลดังตอไปนี้ตองกระทํา
โดยการลงคะแนนลับ
(๑) หัวหนาพรรคการเมือง
(๒) รองหัวหนาพรรคการเมือง
(๓) เลขาธิการพรรคการเมือง
(๔) รองเลขาธิการพรรคการเมือง
(๕) นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
(๖) เหรัญญิกพรรคการเมือง
(๗) โฆษกพรรคการเมือง
(๘) กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๙) คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
(๑๐) คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตย
ในพรรคการเมือง
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือผูเขารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
รอ งขอให ลงคะแนนลับ ก็ใ หลงคะแนนลับ และการจัด ใหมี ม ติโดยมิไ ดจัด ใหมีก ารประชุ ม ใหญ
จะกระทํามิได
ขอ ๓๐ เมื่อไดดําเนินการตามมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหมีการเรียกประชุมใหญพรรคการเมืองเปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน
ถาหัวหนาพรรคการเมืองไมเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งให
หัวหนาพรรคการเมืองเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในการประชุมใหญพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองพิจารณาเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) การทบทวนนโยบายพรรคสาธารณชนที่ไดจดแจงไว
(๒) การทบทวนขอบังคับพรรคสาธารณชนที่ไดจดแจงไว
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(๓) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
เมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคสาธารณชน
(๕) เรื่องที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคสาธารณชนตามขอ ๖ ประธานสาขาพรรค
ไมนอยกวาสี่สาขาหรือตัวแทนสมาชิกไมนอยกวาหารอยคน
การลงมติในที่ประชุมใหญตาม (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๑ พรรคสาธารณชนตองจัดใหมีการประชุมใหญอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษก
พรรคการเมือง และคณะกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
ขอ ๓๒ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม
หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให ร องหั ว หน า พรรคตามลํ า ดั บ อาวุ โ สเป น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน
ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหเลขาธิการพรรคเปนประธาน
ที่ประชุม และในกรณีที่เลขาธิการพรรคไมอยูใ นที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสมาชิก
ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
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สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปน พิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกัน ขอใหเปดประชุม เปน พิเ ศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๓๔ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคอย า งน อ ย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรค การประชุมวิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการ
สาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น เขาชื่อรองขอเปน หนังสือตอประธานสาขาพรรค ใหมีการประชุม
วิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวา ประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและ
ดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคเรียกประชุมภายในสี่สิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกัน ขอใหเรียกประชุมระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
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ขอ ๓๖ ญั ต ติ ข องผู ข อให เ รี ย กประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ต อ งเสนอต อ ประธานสาขาพรรค
พรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๓๗ ในการประชุมสาขาพรรคการเมือง ตองประกอบดวย กรรมการสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยกึ่งหนึ่งและสมาชิกสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๘ การลงมติ ใ หความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งและการลงมติ
เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือ งใหลงคะแนนลับ สวนการลงมติใ นเรื่องอื่น ใหเปน ไป
โดยเปดเผย เวน แตคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองหรือสมาชิกสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวา
หาสิบคนรองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๙ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนประธานสาขาพรรค ถารองประธานสาขาพรรค
ไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใด
คนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๔๐ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๑ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราว ให ป ระธานสาขาพรรค
แจง กํา หนดการประชุ ม ใหสมาชิ กพรรคทราบลวงหน าไม นอ ยกวาเจ็ด วัน โดยใหร ะบุ วัน เวลา
และสถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
การประชุมสาขาพรรคสาธารณชน ใหคณะกรรมการสาขาพรรคจัดประชุมสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง กอนการประชุมใหญประจําปของพรรคเปนอยางนอย คณะกรรมการสาขาพรรค
ต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบในการเสนอชื่ อ บุ ค คลผู ส มควรได รั บ
การพิจารณาใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคสาธารณชน ทั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคสาธารณชน
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สวนที่ ๔
การเรียกประชุมใหญวิสามัญ
ขอ ๔๒ กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน
แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกันใหจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรค
หมวดที่ ๖
การรับเขาเปนสมาชิกและการใหออกจากการเปนสมาชิก
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๔๓ สมาชิ ก ได แ ก บุ ค คลที่ ยื่ น ใบสมั ค รตามข อ บั ง คั บ พรรคและคณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๔๔ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) ผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผูที่มีสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอ ยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมา
อยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ของชาติ
(๘) มีความเขาใจในนโยบาย ตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๔๕ การสมัครเปนสมาชิกพรรคสาธารณชนตองเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือ
ผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
บริบูรณ และไมมีลักษณะตองหามมิใหใ ชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยยื่น ใบสมัครดวยตนเอง
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พรอมเอกสารประกอบ ตามที่น ายทะเบียนกําหนดตอพรรคสาธารณชนวาตนเองมีความประสงค
จะสมัครเขาเปนสมาชิก และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอยูในขณะเดียวกัน
ขอ ๔๖ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิก ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาหาคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย คําคัดคานใหยื่นตอเลขาธิการพรรค หรือประธาน
สาขาพรรค แลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาว การออกเสียง
ลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อ รับ หรือ ไม รับผู ถูกคั ดค านเปน สมาชิกใหอ อกเสีย ง
โดยลงคะแนนลับ
ขอ ๔๗ ถา คณะกรรมการบริห ารพรรคมี ม ติ ไม รับ ผูใ ดเป น สมาชิก โดยจะมีคํ าคั ดค า น
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๔๘ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๔๔ (๑) ถึง (๘)
(๔) พรรคมีมติใหออกตามขอบังคับพรรค เพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิกหรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
(๗) กระทําการอื่น ตามที่กําหนดในขอบังคับพรรค
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรดวย มติของพรรคสาธารณชนตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
สาธารณชนและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคนั้น และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคสาธารณชน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคสาธารณชน
ทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พรรคมีมติ คัดคานใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถา
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิก
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ผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินจิ ฉัย
หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคสาธารณชนนั้นตอไปก็ได
การอุ ทธรณ ตามวรรคสาม ให เป น ไปตามพระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญ วา ดว ย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ใหหัวหนาพรรคสาธารณชนสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมี ม ติตามวรรคสามไปยั ง
ประธานสภาผูแทนราษฎรและนายทะเบียนภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคสาธารณชนมีมติ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๕) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรดวย และไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวัน นับแตวันที่พรรคยุบไป
ใหสมาชิกภาพของผูนั้นสิ้นสุดลง นับแตวันถัดจากวันที่ครบหกสิบวันนั้น
ขอ ๔๙ การลาออกจากสมาชิกพรรค ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรค
หมวดที่ ๗
สิทธิหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๕๐ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิ ทธิ ไ ดรั บการคั ด เลื อกจากพรรคให เป น ผู ส มัค รรับ เลื อ กตั้ งในนามของพรรคใน
การเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิ ท ธิไ ด รับ เลื อกตั้ งหรื อ แต ง ตั้ง เป น ผู ป ฏิบั ติ งาน คณะทํ า งานหรือ คณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษา
พรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
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(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและหรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๕๑ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับ ผิดชอบตอ เสถี ยรภาพของพรรคและให ความรวมมือ ในกิ จกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวดที่ ๘
ความรับผิดชอบของพรรคสาธารณชนตอสมาชิก
ขอ ๕๒ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจั ด การส ง เสริ ม สถานภาพของสมาชิ ก ให มี ส มรรถภาพต อ การดํ า รงชี วิ ต
ของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อความสมานทสามัคคีระหวางมวลสมาชิก
ทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให ส วั ส ดิ ก ารคุ ม ครองจากอิ ท ธิ พ ล อํ า นาจมื ด และส ง เสริ ม อาชี พ ให กั บ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
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หมวดที่ ๙
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก กรรมการบริหารพรรคสาธารณชน
และกรรมการสาขาพรรคสาธารณชน
ขอ ๕๓ เพื่อใหกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรครวมกัน
สรางพรรคสาธารณชนใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย
จึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรคทุกระดับ ตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใ ช ความเป น กรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและสมาชิก พรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) กรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือ
วิพากษวิจารณกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกร
ของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) กรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) กรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรค ตองไมฝา ฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติพรรคที่ไดมีมติไว
หมวดที่ ๑๐
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน
ขอ ๕๔ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบสัดสวนของพรรคสาธารณชน ใหเปน ความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการ
บริหารพรรคสาธารณชนและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคสาธารณชน
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ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคสาธารณชนพิจารณาเสนอความเห็น ตอคณะกรรมการบริหาร
พรรคสาธารณชนจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคสาธารณชนใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคสาธารณชนที่ใ หสงผูใ ดเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
ขอ ๕๕ นอกจากการพิจารณาสงผูใ ดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวน ตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ ๕๔ ที่ประชุมใหญพรรคการเมือง
อาจใชวิธีก ารใหผูเข ารว มประชุม ใหญพรรคการเมื องลงมติเ ลือกผู สมควรสง เขาสมัครรับเลื อกตั้ ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวนได ในกรณีเชนนี้ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคจัดใหมีการดําเนินการ
ดังกลาว โดยใหผูเขารวมประชุมใหญขอ ๒๙ แตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ใหผูไดรับ
คะแนนเสียงสูงสุดเรียงลําดับลงไปในเขตเลือกตั้งใดเปนผูไดรับคัดเลือ กใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวนในเขตเลือกตั้งนั้น แลวแตกรณี
หมวดที่ ๑๑
การลงโทษสมาชิกพรรค
ขอ ๕๖ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวน การกระทําอัน ควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกสามัญไมนอยกวาสิบหาคนลงลายมือชื่อ
เมื่อไดรับหนังสือตามวรรคหนึ่ง แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่ งหรื อหลายคนกระทํ าการสอบสวนข อกลา วหานั้ น ถา สอบสวนแล ว เห็ น ว าไมมี มู ล
หั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง ยกข อ กล า วหานั้ น เสี ย ได แต ห ากสอบสวนแล ว เห็ น ว า มี มู ล ให เ สนอ
ขอกลาวหานั้น พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
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ขอ ๕๗ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๕๘ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหานั้นเสีย
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) กลาวตักเตือนผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หั วหน าพรรคเห็น ว าควรไดรั บการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิ กผูถู กกล าวหา
ออกจากทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง มติที่ประชุมจะตองมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึง่
ของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๙ ในกรณีที่สมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรค
ตองเปน มติของที่ประชุม รวมของคณะกรรมการบริหารพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสีย ง
ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค และการลงมติจะตองลงโดยวิธีลับเทานั้น
หมวดที่ ๑๒
การบริหารการเงิน ทรัพยสินและการจัดทําบัญชีของพรรคสาธารณชน
และสาขาพรรคสาธารณชน
ขอ ๖๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคสาธารณชนมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคสาธารณชนและสาขาพรรคสาธารณชน ตลอดจน
จัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคสาธารณชน ใหประธานสาขาพรรคสาธารณชนจัดใหมีการทํา
บัญชี ใ หถู กตอ งตามความเปน จริง และรับ รองความถู กตอ ง ตลอดจนจัดส งบัญ ชีของสาขาพรรค
สาธารณชนเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคสาธารณชน
ขอ ๖๑ บัญชีของพรรคสาธารณชน และบัญชีของสาขาพรรคสาธารณชน ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
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(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตอง สมบูรณโดยครบถวน บัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๒ พรรคสาธารณชนและสาขาพรรคสาธารณชนตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นป
ปฏิทินที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใ หจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายไดและ
คาใชจายของพรรคสาธารณชน กรณีที่มีสาขาพรรคสาธารณชน งบการเงิน ใหรวมถึง งบการเงิน
ของสาขาพรรคสาธารณชนทุกสาขาพรรคสาธารณชนดวย
- งบดุลตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สินและทุนของพรรคสาธารณชน
- 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 จากรัฐ และรายไดอื่นที่มีกับทางใชไปของคาใชจายดําเนินการของพรรคสาธารณชน
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไวโดยชัดเจน
- งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๖๓ ใหหัวหนาพรรคสาธารณชนเสนองบการเงินตอผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองแลวตองเสนอที่ประชุมใหญของพรรคสาธารณชนอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป
โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปดประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคสาธารณชนและสาขา
พรรคสาธารณชนไมนอ ยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคสาธารณชนอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรค
สาธารณชนตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคสาธารณชน และใหหัวหนาพรรคสาธารณชน
สงงบการเงินตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคสาธารณชนอนุมัติ
พรอมทั้งสําเนาบัญชี
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หมวดที่ ๑๓
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคสาธารณชน
และการบริจาคแกพรรคสาธารณชน
ขอ ๖๔ พรรคการเมืองอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคา หรือบริการของพรรคการเมือง
(๓) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใดอัน อาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรัพ ย สิน และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเปน เงิน ไดที่ ไ ด จากการบริ จ าค
แกพรรค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
(๗) รายไดอื่น
การหารายไดตาม (๒) และ (๗) ใหเปน ไปตามที่น ายทะเบียน โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
ขอ ๖๕ การหารายไดจากการจัดกิจกรรมหาทุนของพรรคสาธารณชนตองกระทําโดยเปดเผย
และแสดงวัตถุประสงควาเปนการหาทุนของพรรคสาธารณชนอยางชัดเจน และเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่น ใดอัน อาจคํ านวณเปน เงิน ได ที่ไดจ ากการจัดกิจ กรรมดังกล าวจากผูสนั บสนุน รายใด
ที่มีจํานวนตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ใหถือเปนรายไดจากการบริจาค
เมื่อพรรคสาธารณชนไดดําเนิน กิจกรรมหาทุน ในแตละครั้งเสร็จเรียบรอย แลวใหรายงาน
รายไดที่หาไดและกิจกรรมที่จัดขึ้นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่จัดกิจกรรมดังกลาว
การรายงานตามวรรคสอง ใหระบุชื่อบุคคลผูสนับสนุนทางการเงินเปนจํานวนตั้งแตหนึ่งแสนบาท
ขึ้นไปแกกิจกรรมหาทุนนั้นดวย
ขอ ๖๖ สมาชิกพรรคอาจเสียคาบํารุงประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บเมื่อใดนั้น
ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
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ขอ ๖๗ ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณ
เปนเงินได ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของ
สิทธินั้นกอน จึงบันทึกลงในบัญชีและในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสิน
หรือประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่กระทําได
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกซึ่งไดรับจากการบริจาค
ตองนํ าสงเขาบัญ ชีแ สดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิ กพรรคภายในเจ็ ดวัน นับแตวัน ที่ ไดรั บ
การบริจาค
ขอ ๖๘ การบริจาคแกพรรคสาธารณชนตั้งแตหนึ่งพันบาทขึ้น ไป ใหกระทําโดยเปดเผย
ชื่อผูบริจาคและสามารถตรวจสอบได
การบริจาคแกพรรคตั้งแตหาพันบาทขึ้นไป ตองเปดเผยชื่อผูบริจาคตอสาธารณชน ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ให หั ว หน า พรรคสาธารณชนจั ด ให มี บั ญ ชี แ สดงรายรั บ จากการบริ จ าคซึ่ ง ต อ งมี ร ายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงินและรายการทรัพยสนิ หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
บรรดาเงิน ที่พรรคไดรับจากการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝาก
ไวกับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามพรรค
หมวดที่ ๑๔
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๖๙ เพื่อเปน การสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมือ งแกสมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไปอั น จะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปน ที่ศ รัทธาและเชื่อมั่น ของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
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(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริม ใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟ งการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวดที่ ๑๕
การเลิกพรรคสาธารณชนและสาขาพรรคสาธารณชน
ขอ ๗๐ พรรคสาธารณชนมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิก ตามกฎหมายการยุบเลิกพรรค
และสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ในกรณีที่พรรคสาธารณชนตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลังจากการชําระ
บัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคสาธารณชน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคสาธารณชน จํานวน ๑๔ คน คือ
๑. นางวชิราภรณ อายุยืน
หัวหนาพรรค
๒. นายชาญชัย โรหิตศิริ
รองหัวหนาพรรค
๓. นายโชคชัย ไทยพิชิตบูรพา
รองหัวหนาพรรค

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๐ ง
๔. นายถนอมศักดิ์ นวลเศรษฐ
๕. นายบุญจันทร โมระพัตร
๖. นายทรนง ทิพยปญญา
๗. นายวรพจน วงษชัย
๘. นางสาวนงเยาว พรไชยศิลป
๙. นายสหรัฐ ปวีณานนท
๑๐. นายพิพัฒน คงรักษาคุณ
๑๑. นางสาววรัญญา บัวเทศ
๑๒. นางสาวมานิษา บุญยัง
๑๓. นายบุญชัย วิภาวีนุกูล
๑๔. นายวรกิตติ์ ผลสวัสดิ์
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑
เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
เหรัญญิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

