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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคปวงชนชาวไทย
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคปวงชนชาวไทย
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๙/๒๕๕๒ ตั้งแตวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคปวงชนชาวไทย ดังนี้
นโยบายพรรคปวงชนชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ พรรคปวงชนชาวไทยจะยึดมั่นและเชิดชู ธํารงรักษา และเทิดทูนไวซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ยึดมั่นปฏิบัติในรัฐธรรมนูญการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข สร า งความสมานฉั น ท ส ามั ค คี ก ลมเกลี ย วของคนในชาติ
และประเทศชาติไทยจะตองเปนหนึ่งเดียวจะแบงแยกมิได
๑.๒ พรรคปวงชนชาวไทยจะดําเนินการปรับปรุงและรางกฎหมายที่ยั่งยืน ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญอยางเครงครัดโดยเทาเทียมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และปจเจกชน เพื่อความสงบสุข
ของคนในชาติ และเพื่อการพัฒนาชาติใหเปนไปตามกรอบกฎหมายใหมใหทันเหตุการณ การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก โดยยึดหลักการปกครองแบบธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)
๑.๓ พรรคปวงชนชาวไทยจะดําเนินการสงเสริมใหความรู และอุดมการณทางการเมืองที่ดี
ใหแกสมาชิกพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและประชาชนทั่วไปถึงนโยบายตาง ๆ
ทั้งดานกฎหมาย ดานการบริหาร ดานการเมือง ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
ของพรรค โดยประเทศชาติและประชาชนสวนรวมไดรับผลประโยชนสูงสุดในแนวนโยบายของพรรค
๑.๔ พรรคปวงชนชาวไทยจะสรางความมั่นคงใหแกรัฐ ความสงบสุขใหแกประชาชนใหเจาหนาที่
หรือ พนักงานของรัฐ ประชาชนคนไทยรักษากฎหมายบานเมือง และรวมมือ กันเคารพปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบขอบังคับในสังคมประเทศชาติมากขึ้น
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๑.๕ พรรคปวงชนชาวไทยเปดโอกาสใหผูแทนของพรรคการเมืองแตละพรรคเสนอแนวความคิด
และแนวนโยบายที่เปนผลดี เพื่อเปนการระดมความคิดริเริ่มสรางสรรคในการรวมมือกันพัฒนาประเทศชาติ
ใหเกิดการพัฒนาไปสูความเจริญถึงแมวาจะไมไดเปนรัฐบาลหรือเขารวมรัฐบาลก็ตาม แตถาไดเปน
ผูจัดตั้งรัฐบาลจะดําเนินการตามขอ ๑.๕ นี้ ทันที
๑.๖ พรรคปวงชนชาวไทย จะสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน และองคกรอื่น ๆ มีสวนรวม
ในการตรวจสอบอํานาจของรัฐใหเกิดความโปรงใสและใหมีการรวมตัวขององคกรภาคประชาชน
โดยสรางแรงจูงใจใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน ปราบปราม ขจัดการทุจริต คอรรัปชั่น คดโกง
และประพฤติมิชอบอยางจริงจังโดยใหถือวาการทุจริตใด ๆ ในประเทศเปนการบอนทําลายชาติ
๑.๗ พรรคปวงชนชาวไทยจะดําเนินการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยการศึกษาอบรม
เผยแพรความรูในระบอบประชาธิปไตยใหแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ใหมีสวนรวมกิจกรรมการเมือง
ใหมากขึ้น กอใหเกิดสํานึกประชาธิปไตย มีความเขาใจ ความรับผิดชอบ การบริหารงาน ภายใตรัฐธรรมนูญ
อัน มีพระมหากษั ต ริย ทรงเป นประมุ ข และใหมี ค วามเขา ใจการบริห ารประเทศแบบเชิง บู ร ณาการ
การประสานงาน ประสานประโยชน เพื่อใหเกิดความเขาใจระหวางรัฐและประชาชน
๑.๘ พรรคปวงชนชาวไทยจะดําเนินการสรางการบริหารกิจการประเทศที่มีมาตรฐาน ทั้งใน
ดานการบริการชุมชนและลดขั้นตอนทางราชการหนวยงานของรัฐใหมีขนาดเล็กแตมีคุณภาพประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักการกระจายอํานาจกระจายงานและกระจายงบประมาณสูทองถิ่นและประชาชนใหเปน
รูปธรรมมากขึ้น
๑.๙ พรรคปวงชนชาวไทยจะสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม และเป ด โอกาสให อ งค ก รภาคเอกชน
และองคกรอื่น ๆ ไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นอยางเสรี ในลักษณะแนวทางสรางสรรคเสนอแนะ
และมี บ ทบาทให ก ารช ว ยเหลื อ พั ฒ นาประเทศในด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมอั น เป น ผลประโยชน
แกประเทศชาติใหมากขึ้น
๑.๑๐ พรรคปวงชนชาวไทยจะดําเนินการจัดการบริหารปกครองประเทศ โดยใชหลักการปกครอง
โดยกฎหมาย (RULE BY LAW) ซึ่ ง มี ลัก ษณะคล า ยกับ หลั กนิ ติ ธ รรมนิ ย ม (LEGALISM) ไม ใ ช
หลักการปกครองกฎหมาย (RULE OF LAW)

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๕ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

๒. นโยบายดานสังคม
๒.๑ พรรคปวงชนชาวไทยมุงสรางสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีของคนไทย ความซื่อสัตยสุจริต
ความยุติธรรม ความเสมอภาค ภราดรภาพใหแกประชาชนคนไทยใหมากขึ้น และใหมีความมั่นคงในชีวิต
และทรัพยสิน รวมทั้งการดํารงชีพในผืนแผนดินไทย อันเปนผลทําใหสังคมประเทศชาติอยูอยางมีความสุข
มีการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองเหมือนอารยประเทศที่เจริญแลว และสงเสริมใหประชาชนรวมกัน
เปนกลุม หมูคณะ หรือองคกรตาง ๆ เพื่อพิทักษผลประโยชนสังคมประเทศชาติโดยสวนรวม
๒.๒ พรรคปวงชนชาวไทยมุงตระหนักความสําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของชาติไทยใหสืบสานกันไปมิใหสูญหายไปจากสังคมไทย ยกระดับศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และศักดิ์ศรีของคนไทยใหมากขึ้น ปลูกฝงจิตสํานึก และจิตวิญญาณของประชาชนใหรักชาติ รักษา
และหวงแหนแผนดินเกิด และรูจักเลือกสรร ขจัด ปองกันไมใหประเพณีที่ไมดีงามของคนตางชาติ
ซึ่งไมเหมาะสมกับสังคมไทยเขามาแทรกซึมในกลุมประชาชนคนไทย อันจะกอใหเกิดผลเสียหาย
ใหแกสังคมไทย และความเปนอยูของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยจําเปนตองดําเนินการจัดระเบียบ
สังคมไทยในสภาพปจจุบันที่มีปญหาใหเหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และวิถีชีวิตของคนไทย
๒.๓ พรรคปวงชนชาวไทยจะตระหนักถึงคุณคาของประชาชนคนไทยทุกคนโดยถือวาเปน
ทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของชาติ จะตองไดรับความดูแลเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง ไดรับสวัสดิการตาง ๆ
ตามสมควรและได รั บ ความคุ ม ครองความเป น ธรรมจากรั ฐ เสมอภาคกั น และจั ด เงิ น งบประมาณ
สนับสนุนพัฒนาประจําปใหหมูบานทั่วประเทศ โดยถือการจัดสรรเงินงบประมาณตามอัตราสวน
ผลรวมรายไดทั้งประเทศ เพื่อนําไปเปนเงินทุนหมุนเวียนพัฒนาหมูบานใหเจริญมากขึ้น
๒.๔ พรรคปวงชนชาวไทยมุ ง ที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนไทยให เ ป น คนที่ มี คุ ณ ภาพ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม นําพาประเทศชาติเขาไปสูยุคการพัฒนาใหเจริญกาวหนาทันตอโลกในยุค
โลกาภิวัฒน สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกได และถือวาการพัฒนาคนที่ประสบผลสําเร็จไดดี
คือใหการศึกษาแกประชาชนคนไทยทุกคนจะตองไดรับการศึกษาฟรีโดยรัฐจัดใหเปลาในสถานศึกษา
หรือหนวยงานของรัฐ ตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี พรอมอุปกรณการเรียนการสอนที่จําเปน
ใหทั่วถึงอยางเพียงพอ สราง และปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาและสถานศึกษาใหมีคุณภาพเสมอภาคกัน
ทั่วประเทศ เพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกันโดยเนน “คุณธรรมนําความรู”
ซึ่งจะทําใหประชาชนคนไทยเปนบุคคลที่มีคุณภาพมีความคิดสรางสรรค และความเปนเลิศแหงปญญา
ใฝรูใฝเรียนมากขึ้น
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๒.๕ พรรคปวงชนชาวไทยมุงใหความชวยเหลือดูแลประชาชนคนไทยทุกคน ผูสูงอายุตั้งแต
๖๕ ป ขึ้นไป และผูพิการที่ขาดผูอุปการะเลี้ยงดูไมสามารถชวยเหลือพึ่งตนเองได จะตองไดรับการดูแล
คุมครองชวยเหลือเงินเบี้ยยังชีพจากรัฐเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ตลอดชีวิต เพื่อใหคนไทยเหลานั้ น
สามารถดํารงชีพ อยูในสังคมดวยปกติสุขสตรีไทยทุกคนไดรับสิทธิคลอดบุตรฟรีจากสถานพยาบาลหนวยงาน
ของรัฐทุกแหงทั่วประเทศ และไดรับเงินคาเลี้ยงดูบุตรดวยน้ํานมมารดาจากรัฐ เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
เปนเวลา ๑๐ เดือน
๒.๖ พรรคปวงชนชาวไทยมุงสรางยุทธศาสตรการพัฒนาความรู โดยการนําเอาองคความรู
ในระดับโลก มาประสานเชื่อมโยงเขากับปญหารูปธรรมประเทศ ซึ่งเปนองคความรูระดับแนวหนาของโลก
เปน องคค วามรู ใ หมล าสุ ดของโลก และนํ าองค ความรู เ หลา นั้น มาใช เพื่ อ การติ ดต อ แลกเปลี่ยนกั น
ในระดับโลก แลวนํามาผานกระบวนการทําใหเปนลักษณะแบบทองถิ่นของไทย
๒.๗ พรรคปวงชนชาวไทยจะดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหการชวยเหลือ และยกยองเชิดชู
ใหเกียรติแนวความคิดภูมิปญญาการคิดคนประดิษฐ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม ๆ ของประชาชนคนไทย
ใหมีความสําคัญและเกิดคุณคาอยางจริงจัง เพื่อนําไปสูการพัฒนาเชิงธุรกิจทั้งในประเทศ และสูตลาดโลก
รวมทั้ง ปกปองรักษาอาชีพสงวนเฉพาะคนไทยบางสาขาอาชีพที่มีมาแตเดิมไวใหมากขึ้นเพื่อไมใหคนตางชาติ
มาแยงประกอบอาชีพของคนไทยที่อนุรักษสงวนไว เพื่อรักษาประโยชนของประชาชนคนไทย
๓. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓.๑ พรรคปวงชนชาวไทยมุงสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหประชาชนคนไทยตระหนักถึง
ความสํา คัญ ความรักหวงแหน ช วยกัน อนุ รัก ษรั ก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอ มอั นเป น
ทรัพยสินที่มีคุณคาของแผนดินชาติไทยโดยปองกันไมใหชาวตางชาติเขามากอบโกยผลประโยชน
หรือทําลายทรัพยากรของชาติใหสูญหาย และประชาชนคนไทย สามารถรูจักนําทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มี อ ยู ใ นผืน แผ น ดิ นไทย มาใช ป ระโยชน เ พื่อ คนไทย และสว นรวมของชาติ อ ย า งประหยั ด คุ ม ค า
และเกิดผลประโยชนเทาที่มีความจําเปนมากขึ้น
๓.๒ พรรคปวงชนชาวไทยจะดํ า เนิ น การพั ฒ นาการเกษตรให ส อดคล อ งกั บ การพั ฒ นา
ทางเศรษฐกิจ ดานอื่น ๆ โดยจะดําเนินการจัดตั้ง “สภาเกษตรแหงชาติ” เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
และยกระดับกระบวนการผลิตการตลาดในดานบริหารจัดการราคาผลิตผลการเกษตรใหเกษตรกร
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อยางเปนธรรมและมั่นคง เพื่อเขาถึงผูบริโภค และเปาหมายอยางมีระบบที่ชัดเจน สรางความมุงหวัง
ความมั่นคงเปนธรรม และการประกันราคาผลผลิตดานการเกษตรใหแกผูประกอบอาชีพเกษตรกร
ซึ่งเปรียบเสมือนเปนโครงกระดูกสันหลังของชาติ ทั่วประเทศไดหลุดพนหนี้สินซ้ําซากใหหมดไป
๓.๓ พรรคปวงชนชาวไทยมุงพัฒนาการตลาดในระบบเศรษฐกิจโดยปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ให ค วามสํา คั ญ กับการกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศและเพิ่มรายไดจากตางประเทศ เชน กองทุน
พัฒนาหมูบานและชุมชนเมือง การแกไขปญหาชวยเหลือการปลดหนี้เกษตรกรและประชาชนคนไทย
แกไขป ญหากองทุน ฟนฟูเ พื่อเกษตรกร การแปลงสินทรัพยเ ปนทุน อยางจริงจั งใหมี ประสิ ทธิภาพ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
๓.๔ พรรคปวงชนชาวไทยมุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศและการริเริ่มรูปแบบเศรษฐกิจ
ของชาติ ตองอยูในมือของรัฐและประชาชนคนไทย โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชใหเกิดประโยชน
แกประชาชนประเทศชาติโดยสวนรวม
๓.๕ พรรคปวงชนชาวไทยมุงแกไขปญหาความยากจนของประชาชนคนในชาติ โดยการกระจายงาน
กระจายรายได สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงงานเพื่อใหประชาชนมีงานทําในพื้นที่ชนบทตางจังหวัดใหท่ัวถึง
เทาเทียมกัน สรางความเขมแข็งใหแกภาคเอกชนโดยยึดทฤษฎีใหม และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ควบคูกันไป เพื่อนําสังคมไทยเขาสูยุคศิวิลัยฟาสีทองผองอําไพประชาชนมีความอยูดีกินดีมีความสุข
๓.๖ พรรคปวงชนชาวไทยมุงใหความชวยเหลือเกษตรกรและประชาชนคนไทย โดยจัดหา
แหลงเงินทุนที่เปนธรรม จัดที่ดินเพื่ออยูอาศัยและทํากินเพื่อสรางโอกาสในการหารายไดตามเอกัตภาพ
รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมจัดตั้งธนาคารประชาชนขึ้นใหทั่วถึงทุกหมูบาน
๓.๗ พรรคปวงชนชาวไทยจะดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงานของคนไทยใหมีคุณภาพมาตรฐาน
โดยความคุมครองดูแลจากรัฐอยางจริงจังและเปนรูปธรรมโดยเรงดวน เพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบ
ความไมเปนธรรมของผูใชแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ การสงแรงงานไปตางประเทศจะตอง
ดําเนินการควบคุมดูแลโดยรัฐเทานั้น เพื่อใหเปนระบบมาตรฐานที่ถูกตอง และเปนการนําเงินตรารายได
เขาสูประเทศ ประชาชนผูใชแรงงานมีความมั่นคงในวิชาอาชีพ เมื่อประชาชนมีรายไดดีสังคมก็อยูรวมกัน
อยางมีความสุขรมเย็นแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน โดยเรงปรับนโยบาย
กําหนดยุทธศาสตรแรงงานแหงชาติ ขึ้นเพื่อประสานงานและแกไขปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการใชแรงงาน
ใหเปนธรรม
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๓.๘ พรรคปวงชนชาวไทยมุงสรางประชาชนคนไทยใหมีความรูความสามารถในการเปนผูผลิต
เพื่อพัฒนาเปนธุรกิจนําไปสูตลาดโลกซึ่งจะเปนการนําเงินตราจากตางประเทศเขามาในประเทศมากขึ้น
โดยรัฐสนับสนุนแหลงเงินทุนและอํานวยความสะดวกในการประสานงานใหการแนะนําคุมครองธุรกิจคนไทย
ที่ไปลงทุนตางประเทศรัฐจะตองชวยแหลือในการดําเนินการลงทุนของชาวไทยโพนทะเลใหอยูใน
ระดับสูงขึ้นกวาเดิมและการลงทุนธุรกิจของชาวตางประเทศที่มาทําธุรกิจในประเทศไทยบางประเภท
เชน หางสรรพสินคาตาง ๆ และการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติในแผนดินประเทศไทยที่นักธุรกิจ
ชาวตางชาติดําเนินการอยูในปจจุบัน ทําใหประเทศไทยสูญเสียผลประโยชน ตองใหมีแนวโนมการลงทุน
ของชาวตางชาติบางประเภทลดลงกวาเดิม โดยใหยึดหลักผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ
เหนือกวาอื่นใด
สรุปสาระสําคัญนโยบายพรรคปวงชนชาวไทย ๑๑ ขอ
๑. เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ ใหธํารงคงอยูคูชาติไทย
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ ความซื่อสัตยสุจริต ความเสมอภาค ภราดรภาพ
ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมมีศักดิ์ศรีความเปนไทย ยอมไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เทาเทียมกัน มีจิตสํานึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รักชาติรักแผนดินบานเกิด ภูมิใจในความเปนไทย
และปฏิรูปหนวยงานของรัฐที่ซ้ําซอนใหมีประสิทธิภาพที่ดีใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว
และเปนธรรม
๓. ประชาชนคนไทยทุกคนเจ็บปวย มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐฟรี
โดยเสมอภาคกันทุกแหงทั่วราชอาณาจักรไทย และจัดตั้งสวัสดิการสงเคราะหชีวิตใหแกประชาชน
๔. ประชาชนคนไทยทุกคนไดเรียนฟรีพรอมอุปกรณการเรียนฟรีตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึง
ปริญญาตรี ประชาชนคนไทยไดรับการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ และประชาชนคนไทย
พึงไดรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามเอกัตภาพฟรีในการศึกษาทุกระดับที่รัฐจัดขึ้น
๕. จั ด ตั้ ง สภาเกษตรแห ง ชาติ ขึ้ น เพื่ อ เป น สื่ อ กลางด า นการเกษตรซึ่ ง เป น อาชี พ หลั ก ของ
ประชาชนคนไทยสวนใหญทั่วประเทศ ใหมีความมั่นคง และสนับสนุนใหความชวยเหลือแกเกษตรกร
ใหเกิดความเปนธรรม ดานการผลิตผล ดานการตลาด และในราคาที่เปนธรรม โดยกําหนดประกันราคา
ผลิตผลการเกษตรดวยความรวดเร็ว ทันตามฤดูกาลเพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นสามารถนํารายได
ไปชําระหนี้ และปลดหนี้สิน ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีความเปนอยูดีขึ้น และยกยองอาชีพเกษตรกร
เปนอาชีพหลักที่สําคัญของชาติ
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๖. จัดหาแหลงเงินทุนที่เปนธรรมชาติเพื่อชวยเหลือ การแกไขปญหาหนี้สินใหแกเกษตรกร
และประชาชนคนไทยที่ไดรับความเดือดรอน และสนับสนุนสงเสริมจัดตั้งธนาคารเพื่อประชาชนขึ้น
ให ทั่ ว ถึ ง ทุ ก หมู บ า นและคุ ม ครองความเป น ธรรมกลุ ม ผู ใ ช แ รงงานคนไทยทั้ ง ในและต า งประเทศ
เพื่อเพิ่มรายไดใหมากขึ้น ประชาชนมีความสุข ดํารงชีวิตอยูไดโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
๗. สงเสริมสนับสนุนการลงทุนของนักธุรกิจไทยที่ประกอบธุรกิจ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ซึ่งเปนการสรางรายได สรางงาน สรางเงิน และนําเงินตราเขามาสูประเทศซึ่งสงผลดีดานเศรษฐกิจ
สวนรวมของประเทศชาติใหมั่นคง
๘. จัดเงินงบประมาณสนับสนุนพัฒนาหมูบานทั่วประเทศทุกป โดยจัดสรรตามอัตราสัดสวน
วงเงินผลรวมรายไดทั้งประเทศเพื่อนําไปเปนเงินกองทุนหมุนเวียนพัฒนาหมูบานใหเกิดความเจริญ
มากยิ่งขึ้น
๙. ประชาชนคนไทยทุกคนที่สูงอายุตั้งแต ๖๕ ปขึ้นไป ไมมีรายไดประจําและคนพิการ
ไมมีผูอุปการะเลี้ยงดูไมสามารถพึ่งตนเองได ตองไดรับเงินเบี้ยยังชีพจากรัฐเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
ไปตลอดชีวิต
๑๐. สงเสริมสนับสนุนฟนฟูพัฒนาและปกปองรักษาอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย ซึ่งเปนเอกลักษณของชาติไทยไมใหถูกกลืนและถูกทําลายจากประเพณีชนชาติอื่นซึ่งไมเหมาะสม
กับวิถีชีวิต ของคนไทยและดําเนินการปรับปรุงจัดระเบียบสังคมไทยใหดีมีความเหมาะสมกับความเปนอยู
ตามวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยโดยเรงดวน
๑๑. สตรีไทยทุกคนไดรับสิทธิการคลอดบุตรฟรีจากสถานพยาบาล หนวยงานของรัฐ และ
ไดรับเงินคาอยูเลี้ยงดูบุตรดวยนมมารดาจากรัฐเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท เปนระยะเวลา ๑๐ เดือน
ขอบังคับพรรคปวงชนชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอบังคับพรรคปวงชนชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคปวงชนชาวไทย
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทาง
และหลักเกณฑในการบริหารพรรคและการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคปวงชนชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือ งรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
ปวงชนชาวไทย เปนตนไป
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคปวงชนชาวไทย” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
POUNG CHON CHAW THAI PARTY ใชชื่อยอภาษาไทยวา พปชท. ชื่อยอภาษาอังกฤษวา PCTP.
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค ความหมาย และตรายางพรรคปวงชนชาวไทย
(๑) พรรคปวงชนชาวไทยใชเครื่องหมายเปนภาพพานสีเหลืองทองประคองดวยมือสองขาง
ตั้งเปนฐานรองรับรัฐธรรมนูญ ดานลางเครื่องหมายมีคําวาพรรคปวงชนชาวไทย ดังภาพ

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
ชื่อพรรคปวงชนชาวไทยสีน้ําเงินหมายถึง สัญลักษณแหงพลังอํานาจบริสุทธิ์ยุติธรรมจาก
ปวงชนชาวไทย
พื้นเครื่องหมายสีน้ําเงิน หมายถึง เสถียรภาพและความมั่นคงหนักแนน
ปายประกาศสีเหลืองขอบแดง หมายถึง พลังชีวิตและความเจริญรุงเรือง
พานสีเหลืองทองประคองดวยมือสองขางตั้งเปนฐานรองรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หมายถึง ปวงชนชาวไทยเทิดทูนยึดมั่นรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศชาติ ตามระบอบประชาธิปไตย
นําไปสูความสุขสงบรมเย็น ความเจริญรุงเรืองของปวงชนชาวไทยและประเทศชาติตอไป
(๒) ตรายางภาพเครื่องหมายพรรคปวงชนชาวไทยมีลักษณะ ดังนี้
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ขอ ๕ สํานักงานใหญพรรคปวงชนชาวไทย ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๗๘๙/๗ หมูที่ ๔ ถนนเขาทรายตากฟา ตําบลเขาทราย อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร ๖๖๒๓๐
ขอ ๖ สาขาพรรคปวงชนชาวไทยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวาพรรคปวงชนชาวไทย
สาขา...........................จังหวัด........................................
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรคปวงชนชาวไทย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมั ค รเป น สมาชิ ก พรรคให ยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ ข องพรรคด ว ยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญพรรค
หรือตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครแลวใหเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คํา คั ด ค า นให ยื่ น ต อ นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคหรื อ นายทะเบี ย นสมาชิ ก สาขาแล ว แต ก รณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
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ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิก สภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับแตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๕ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค ดวยจิตสํานึก
ในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูท่ีพรรคไดพิจารณาสงลงสมั ครรับเลือ กตั้งในทุกระดับและ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกพรรคใหมีสมรรถภาพ ตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
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(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพลอํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให ค วามสํ า คัญ แก ม วลสมาชิ ก พรรคทุ ก ท า นอย า งเต็ ม รูป แบบ โดยให ถื อ ว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม ความรู ค วามเข า ใจทางการเมื อ งแก ส มาชิ ก และประชาชน
โดยทั่วไปอั นจะสง ผลให การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัต ริยท รงเปนประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นตอปวงชนชาวไทยพรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารทางด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย หรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
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(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่ง และประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต อ งไม โ จมตี
หรื อ วิ พากษ วิ จ ารณ ส มาชิ ก พรรคด ว ยกั นหรื อ องคก รของพรรคต อ บุ ค คลภายนอกในทางที่ เ สี ย หาย
และบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐ หรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
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(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เปน คณะกรรมการบริ ห ารพรรคซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก ใน
การบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคนประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคนในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหม เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรูความสามารถประสบการณ
ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ซึ่งที่ประชุมใหญ ไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีจํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
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(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปนกรรมการ
บริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก และถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่
แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออกใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารวางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจ
แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่พนจากตําแหนง
แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตนใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ใ ห ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะให ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
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ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรคและมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหจัดสรรเปน
จํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละบัญชี
ที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด
ของพรรคและสาขาพรรค
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(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
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(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผู ต รวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรค ตามที่ ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญ ญิ ก พรรค มี ห น า ที่ ใ นการควบคุ ม รายรั บ รายจ า ยเงิ น บั ญ ชี ท รัพ ย สิ น หนี้ สิ น
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
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ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห ส ง ผู ใ ดเป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผแู ทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้งสาขาพรรค
ตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อตาม (๑)
ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวันและเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลวใหแจง
สํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคสาขาเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
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ขอ ๓๐ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ งเลื อ กตั้ งจากสมาชิ ก ซึ่ง มี ภูมิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการสาขาอื่น ๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนน
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรค ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
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(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอรายชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เลือกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคและ
เปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธานสาขาพรรค
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๕ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการควบคุมรายรับ-รายจาย บัญชีทรัพยสิน
หนี้สิน และงบการเงินของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๕ ง
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๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
ประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
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

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๕ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือใหกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่น ๆ ตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
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สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ก อ นการประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป ข องพรรคการเมื อ ง และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรไม ว า จะเป น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปหรื อ เป น การเลื อ กตั้ ง แทนตํ า แหน ง ที่ ว า ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอ
ชื่ อ บุ ค คลผู ส มควรได รั บ การพิ จ ารณาให เ ป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของ
พรรคการเมืองทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของ
สาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไมนอยกวาหาสิบคน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๕ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่รวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํ า นวนเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง รวมกั น ขอให เ ป ด ประชุ ม เป น พิ เ ศษ ในการขอ
ใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม โดยให
ประธานสาขาพรรคเปนประธานที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได
ก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๕ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรมหาทุน
ของพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๕ ง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการบริจาคแก
พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกล าวหาสมาชิกของพรรคคนใดวา ไดกระทําหรื อละเว นการกระทํา อันควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น พรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) การพิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอ
หัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๕ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษโดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
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 การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๓ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแต จะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๖๙ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในกรณีที่พรรคตองสิ้นสภาพเลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลัง
จากการชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคปวงชนชาวไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคปวงชนชาวไทยมี จํานวน ๑๐ คน คือ
๑. นายเดชชาติ รัตนวรชาติ
หัวหนาพรรค
๒. นายสุริยพันธ ภักดีลน
รองหัวหนาพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๕ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓. นายนิติธรรมวัฒน รัตนสุวรรณ
๔. พันตํารวจตรี จักรวาล แสนสุข
๕. นายปญญา มหัน
๖. นายสมเกียรติ ปลองยาง
๗. นายสมยศ เถื่อนคุม
๘. นางสาวพิศุทธิวรรณ มหัน
๙. นายดนุวัศ เกวียนกระโทก
๑๐. นายอนันต สิงหกลอม
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
รองหัวหนาพรรค
รองหัวหนาพรรค
เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

