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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคพลังไทย
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคพลังไทย
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๘/๒๕๕๑ ตั้งแตวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคพลังไทย ดังนี้
นโยบายของพรรคพลังไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑
พรรคพลั ง ไทยก อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ เดื อ นกั น ยายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคณะบุคคลที่มีความมุงมั่นที่จะพัฒนา
ประชาชนทุ ก สาขาอาชี พ ให มีคุ ณ ภาพ ศั กยภาพ สิ ท ธิ เสรี ภาพ ให ส มศัก ดิ์ ศ รี ความเปน มนุ ษ ย
ตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อสรางความเชื่อมั่น เชื่อถือใหกับ
ประชาชนและประเทศชาติในการรวมมือ รวมแรง รวมใจ เพื่อสรางความเจริญรุงเรืองและธํารงรักษาไว
ซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยใหทัดเทียมนานาอารยประเทศ
นโยบาย : เพื่อความมั่นคงของชาติ
(๑) ดานการศึกษา
- เรียนฟรี ๑๒ ป ตั้งแตชั้นประถมปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
- มีเงินทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
(๒)
-

ดานเศรษฐกิจ
ประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร
มีเงินทุนกูยืมเพื่อประกอบอาชีพสําหรับคนจนที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน
สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนเขาไประดมทุนในตลาดหลักทรัพยเพื่อลดความเสี่ยง
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ดานสังคม
มีกองทุนสวัสดิการสังคมสําหรับคนวางงาน
เพิ่มเงินเดือนขาราชการและภาคเอกชนใหพอเพียงแกคาครองชีพ
ดานสาธารณสุข
รักษาพยาบาลฟรี
มีระบบประกันสุขภาพ
ดานกระบวนการยุติธรรม
บังคับใชกฎหมายอยางยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ โดยไมเลือกปฏิบัติ
คืนความยุติธรรมใหกับประชาชนผูตกเปนเหยื่อ โดยมิไดเปนผูกระทําความผิด
ดานการเมือง
ใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
สงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ขอบังคับพรรคพลังไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอบังคับพรรคพลังไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคพลังไทย เมื่อวัน ที่
๙ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได มีม ติเป นเอกฉั น ทกําหนดขอบั งคับพรรคฉบับ นี้ เพื่ อเปน แนวทาง
และหลักเกณฑใ นการบริหารพรรคและการดําเนิน กิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคพลังไทย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวนั ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใ ชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคพลังไทย” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“PALANGTHAI” ชื่อยอภาษาไทยวา “พลท.” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “PLT.”

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๒

ขอ ๔ เครื่องหมายและความหมาย
(๑) พรรคพลังไทยใชเครื่องหมายรูปเคารพพระวิษณุ

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
มือขวาถือจอบแสดงถึงการปลูกสราง มือซายถือลูกดิ่งแสดงถึงความเที่ยงธรรม
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๒๐๑/๓๑ หมูบานศรีวรา ซอยลาดพราว ๙๔
ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
ขอ ๖ สาขาพรรคพลั งไทยที่ไดรับอนุมัติใ หจัดตั้ง ณ ที่ใ ด ใหเรียกวา พรรคพลังไทย
สาขาพรรคพลังไทย
หมวด ๒
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นสมัครเขาเปนสมาชิก
ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย

(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
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ขอ ๘ การสมัครเปน สมาชิกพรรค ใหยื่ น ใบสมัครตามแบบพิม พของพรรคดวยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญพรรค
หรือตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
เมื่ อนายทะเบี ยนสมาชิ กพรรคไดรั บใบสมัค รแลว ให เสนอคณะกรรมการบริ หารพรรค
พิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่น ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขา แลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีม ติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถอื วาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณ เมื่อไดยื่นใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน สมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปน มติของที่ประชุม รวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรคและมติดังกลาว ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
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ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดํ าเนิ น การรับสมัครสมาชิกให มีจํา นวนไมน อยกว าหา พัน คน ซึ่ งอย างน อยตอ งประกอบดว ย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เป น ผู ที่ มีค วามรู มี อุด มการณ อ ยา งแรงกล า และยึด มั่ น ในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
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ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรั บผิด ชอบตอเสถีย รภาพของพรรค และใหค วามรวมมื อ ในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุน สมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุน นโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืดและสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคั ญแกม วลสมาชิกพรรคทุกทา นอยา งเต็ม รู ปแบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปน การสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมือ งแกสมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปน ที่ศ รัทธาและเชื่อมั่น ของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
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(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ขอมู ลขา วสารทางดา นการเมื อง เศรษฐกิจและสั งคม
เพื่อกระตุน เตือ นใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมือง หรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุกระดับ ตองยึดมั่นใน
อุดมการณของพรรคและไมฝาฝน ตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไม ใ ช ค วามเป น สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี หรือ
วิพากษวิ จารณสมาชิก พรรคด วยกั น หรื อองคกรของพรรคต อบุค คลภายนอกในทางที่ เสีย หายและ
บอนทําลาย
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(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองาน ตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปน คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปน องคกรหลักใน
การบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
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(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคใหดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญพ รรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหน าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปน หั วหนาพรรคต อที่ประชุม ใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ให หัว หน า พรรคที่ไ ด รับ เลื อ กตั้ งใหม เ สนอชื่ อ บุค คลที่เ ห็ น สมควรใหเ ปน กรรมการ
บริ ห ารพรรคในตํ า แหน ง ต า ง ๆ ต อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ คํ า นึ ง ถึ ง ความอาวุ โ สทางการเมื อ ง ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสมและการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งที่ประชุมใหญกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก และใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่
แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
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(๔) จงใจ หรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แ ทนจนครบวาระของ
ผูที่พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔)
และ (๕) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหจัดสรรเปน
จํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละบัญชี
ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งให
จัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็น ชอบในการแต ง ตั้ งหรื อถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) ยุบเลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรค และคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่ น
ตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎ
ระเบียบของพรรค
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ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มี ความจํ าเป น ในการดํ าเนิ น การทางการเมื อง ให มี อํ านาจปฏิ บั ติ การ
ในนามของพรรคได โดยความเห็น ชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผู ตรวจสอบและกํา กับ ดูแ ลกิ จการทั้ง ปวงของพรรค ตามที่ คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิ ดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
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(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและงบการเงิน
ของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห ส ง ผู ใ ดเป น ผูส มั ค รรับ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
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ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่น แสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
แลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุม
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบี ยนราษฎรอยู ใ นจั งหวัด นั้ น ๆ เข าร วมประชุม ไม นอ ยกว าห าสิ บ คน โดยการลงมติ เลื อกตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้ งจากสมาชิก ซึ่งมีภูมิ ลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
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(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ จนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรองไมนอยกวา
สิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๒ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขารับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
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ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคและ
เปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้น เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธานสาขาพรรค
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมีอํ านาจหนา ที่ความรั บผิด ชอบ ตามที่ป ระธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับ ดูแ ลกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค หรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
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(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับ - รายจาย บัญชีทรัพยสิน
หนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ตามที่ประธานสาขาพรรค หรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผูทําหนาที่แ ทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
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ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบปและ
รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใ หถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม าประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชีขาด
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ขอ ๔๒ ใหหัวหนาพรรคเป น ประธานในที่ประชุมใหญ ถา หัวหน าพรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แ ทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูใ นที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่ม าประชุ ม เลื อ กตั้ง กรรมการคนใดคนหนึ่ง เป น ประธาน และใหเ ลขาธิ ก ารพรรคทํ า หนา ที่ เ ป น
เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ
(๑)
(๒)
(๓)

๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง

รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินงานของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปผานมา
(๖) แผนการดําเนินงานสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๒ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมดวย
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สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริห ารพรรคอย า งน อยสองเดื อ นตอ ครั้ ง และ
หัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกัน พรอมทั้งเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุ ม
ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห ารที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหั ว หน า พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให เ ลขาธิ ก ารพรรค
เป น เลขานุ การในที่ป ระชุ ม แตถ า เลขาธิ การพรรคไม มาประชุม หรือ มิ อาจปฏิ บัติ ห นา ที่ ได ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปล ะหนึ่ งครั้ ง ก อ นการประชุ ม ใหญป ระจํ าป ข องพรรคการเมือ ง และในกรณี ที่ จะมีก ารเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ไม วาจะเปน การเลือ กตั้งทั่วไปหรือเปน การเลือกตั้ งแทนตําแหนงที่วา ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อ งต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบ
ในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกผูแ ทนราษฎร
ของพรรคการเมืองทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูใ นความรับผิดชอบ
ของพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไมนอยกวาหาสิบคน
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การลงมติใ หถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม ารวมประชุม กรณีมีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม าหรือไมอยู
ในที่ป ระชุ ม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ม าประชุม เลือ กกรรมการคนใดคนหนึ่งเป นประธาน
ที่ประชุม และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการ สาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทํา หน าที่แ ทน และใหเ ลขานุ การสาขาพรรคเป น เลขานุ การในที่ ประชุ ม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใ หรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
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ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บรองความถู ก ต อง ตลอดจนจั ดส ง บั ญชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตอง สมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวดที่ ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจากแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
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(๓) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่น ใดอันอาจคํานวณเปนเงิน ไดที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่น ใดอัน อาจคํานวณเปน เงิน ไดที่ไดจากการบริจาคแก
พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวดที่ ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคใดวา ไดกระทําหรือละเวนการกระทําอัน ควรแก
การลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคน ลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อได รับหนั งสือตามขอ ๖๑ แลว ให หัวหน าพรรคมอบอํ านาจใหกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวา ไมมีมูล
หัว หนา พรรคมี อํา นาจสั่ งยกข อกล าวหานั้ น เสีย ได แต ห ากสอบสวนแล ว เห็ น วา มี มู ล ใหเ สนอ
ขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอ
หัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่ อ การพิ จ ารณาสิ้ น สุ ด ลง หั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง การอย า งใดอย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
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(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การและมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๓ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําได ก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกิน กวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๖๙ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเลิก ใหทรัพยสิน ของพรรคที่เหลือภายหลังจาก
การชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓ ง

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๒

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังไทย จํานวน ๙ คน คือ
๑. นางวัชรียา ธนะแพทย
หัวหนาพรรค
๒. นายศักดิ์ชัย ธนะแพทย
รองหัวหนาพรรค
๓. นายสมศักดิ์ สุทธิประภากร
เลขาธิการพรรค
๔. นายไพสิฐ เสรีรัตนะพงษ
รองเลขาธิการพรรค
๕. นายเธียรชัย ธนะแพทย
เหรัญญิกพรรค
๖. นายพิสิฐ เสรีรัตนะพงษ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
๗. นายมนตรี ประเสริฐรุงเรือง
๘. นางธาริณี จรรยาพรวาณิชย
กรรมการบริหารพรรค
๙. นางสาวประภาภรณ เสรีรัตนะพงษ
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

