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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคประชาธิปไตยเพื่ อประชาชน ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๗
ตั้งแตวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง
และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ดังนี้
นโยบายพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗
นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๑. ยึด มั่น และธํ ารงไว ซึ่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยโดยมี พ ระมหากษัต ริ ยท รงเป น
พระประมุขสูงสุด
๒. ดําเนินการใหอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนโดยการ
๒.๑ สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครอง
อยางกวางขวาง โดยวิธีการเลือกตั้งกํานันและผูใหญบาน จะตองมีวาระอยูในตําแหนงที่แนนอน สมาชิก
สภาเทศบาลและสมาชิกสภาจังหวัดจะตองมีการเลือกตั้งอยางสม่ําเสมอ
๒.๒ สงเสริมและคุมครองเสรีภาพและสิทธิของประชาชน ทั้งในดานการเผยแพรความคิด
ทางการเมือง ลัทธิ ความเชื่อ ศาสนา เศรษฐกิจ และสิทธิในการรวมกลุมเปนองคกร การจัดตั้งองคกรเอกชน
กลุมเกษตรกร หรือพรรคการเมืองภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
๒.๓ สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย เฉพาะอยางยิ่ง
ใหเขาใจความสําคัญของสิทธิในการเลือกตั้ง โดยมีการเผยแพรขาวสารตาง ๆ ใหแกประชาชนอยางกวางขวาง
และอยางมีห ลัก ประกัน ในเสรี ภาพในการพูด การเขียน การพิม พ และการโฆษณา โดยไมขัด กั บ
ความสงบเรียบรอยของบานเมืองและสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
๒.๔ สงเสริมระบบการเมืองใหเขมแข็ง โดยมีรากฐานมาจากประชาชนอยางกวางขวาง
เพื่อระบอบประชาธิปไตยมีความมั่นคงและกาวหนา ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขความบกพรอง
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ในสังคม และชวยพัฒนาประเทศโดยแสดงความคิดเห็นในการแกไขปญหาตาง ๆ ของประเทศชาติ และ
ตรวจสอบการทํางานของราชการและฝายบริหาร ทั้งนี้ โดยพรรคการเมืองเติบโตขึ้นตามธรรมชาติภายใต
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
๒.๕ ให ก ารแก ไ ขความขั ด แย ง ทางการเมื อ ง และความคิ ด เห็ น ต า ง ๆ โดยสั น ติ วิ ธี
โดยยอมรับในหลักการของเหตุผล ยอมรับ ความคิดเห็น ที่แตกตางกัน เปน รากฐานที่จําเปน สําหรับ
ประชาธิปไตย ยอมรับมติของประชาชนสวนใหญ และสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีและความเขาใจ
อันดีขึ้นในชาติ
๓. ปฏิรูประบบราชการและดําเนินการปองกันและปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวงอยางเด็ดขาด
และจริงจังโดยการ
๓.๑ ดําเนินการใหขาราชการมีความสํานึกในหนาที่บริการประชาชน โดยใชวิธีการแบบ
ประชาธิปไตยคือบังคับบัญชาตามกฎหมาย โดยยึดหลักเหตุผล และความตองการอันชอบธรรมของ
ประชาชนเปนสําคัญ
๓.๒ ดําเนินการตั้งศาลปกครองประจําจังหวัดทุกจังหวัด
๓.๓ สงเสริมใหมีการรณรงค เปดโปงและตอตานการฉอราษฎรบังหลวง และการประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการทุกระดับ
๓.๔ สรางคานิยมที่ดีในการยกยองคนสุจริตและประณามผูทุจริตอยางจริงจัง
นโยบายดานเศรษฐกิจ
๑. ขจัด การผู กขาดตัด ตอนทางเศรษฐกิจ ควบคุม กิ จการธนาคาร และอุต สาหกรรมหลั ก
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และการขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ
เพื่อใหอํานวยประโยชนแกประชาชนมากที่สุดโดยการ
๑.๑ ออกกฎหมายและควบคุมกิจการธนาคารและดําเนินการใหเปนไปตามธนาคารแหงชาติ
กําหนด
๑.๒ ควบคุมกลไกการตลาดไมใหขึ้นกับกลุมเอกชนเพียงไมกี่คนและไมกี่กลุม
๑.๓ ควบคุมการใหสินเชื่อ ใหเอื้ออํานวยประโยชนแกเกษตรกรใหมากที่สุด
๑.๔ ใหรัฐเปนผูซื้อและจําหนายสินคาหลักและสินคาทีจ่ ําเปนแกการดํารงชีวิตโดยตรง เชน
ขาว น้ําตาล
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๒. ยกระดับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อความอยูดีกินดีของประชาชน ใน
ประเทศ โดยเนนหนักเกษตรกรรมโดยการ
๒.๑ ดําเนินการปฏิรูปที่ดินอยางเรงดวนและจริงจัง เพื่อใหเกษตรกรมีที่ดินเปนของตนเอง
ตามสมควร โดยยึด หลักการใหเกษตรกรผูไ มมีที่ดิน ทํากิน เพื่อการเกษตร แจง ความตองการมีที่ดิน
เปนของตนเองไดทุกคน โดยการเวนคืนที่ดินดวยราคาที่เปนธรรม ดวยการผอนสงสวนหนึ่งจายเปน
พั น ธบั ต รรั ฐ บาล หรื อ หุ น ในรั ฐ วิ ส าหกิ จ รวมทั้ ง ใช วิ ธี ก ารเก็ บ ภาษี ที่ ดิ น ซึ่ ง เจ า ของมิ ไ ด ป ระกอบ
การเกษตรกรรมเองในอัตรา ที่กาวหนา
๒.๒ ควบคุม การพิทักษทรัพยากรและแหลงพลังงานตาง ๆ ของชาติ ใหเปน ประโยชน
ตอประชาชนสวนรวมอยางแทจริง ซึ่งการลงทุนของตางประเทศจะตองมีการถือหุนรวมกับรัฐบาลเทานั้น
และจะถือหุนรวมกันทั้งหมดไดไมเกินรอยละ ๔๙
๒.๓ สงเสริมการชลประทานยอยอยางจริงจังทั่วประเทศ รวมหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวกับ
ชลประทานเขาไวดวยกัน ใหมีเจาหนาที่ชลประทานทุกจังหวัดเพื่อรับผิดชอบโดยตรง และเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใหมีแหลงน้ําทุกตําบล
๓. ปรับปรุงและปฏิรูปการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจทุกแหงใหมีประสิทธิภาพโดยการ
๓.๑ ใหคนที่มีความรูความสามารถมาปฏิบัติหนาที่ มีระบบการตรวจสอบควบคุมการดําเนินงาน
เช น เดี ย วกั บ ธุ ร กิ จ เอกชน ให ผู ที่ ไ มมี ค วามรู ค วามสามารถเหมาะสมกั บ ตํา แหน ง หน า ที่ หรื อ ทํ า ให
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความเสียหาย พนจากตําแหนงไป
๓.๒ ใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตและการบริหารของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ
มากขึ้น ซึ่งวิธีการที่จะใชคือ การเปดโอกาสใหประชาชนรวมถือหุนในรัฐวิสาหกิจไดรายละไมเกินรอยละ ๐.๕
และรวมกันทั้งหมดไมเกินรอยละ ๔๙ ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
๓.๓ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ข าดทุ น เรื้ อ รั ง มานานและไม เ กี่ ย วกั บ สาธารณู ป โภคของประชาชน
ใหรัฐโอนใหเอกชนรับชวงดําเนินการแทน
๔. สรางและพัฒนาระบบสหกรณตาง ๆ ของประเทศใหมีประสิทธิภาพโดยการ
๔.๑ ใหประชาชนเปนเจาของและดําเนินการสหกรณประเภทตาง ๆ ไดโดยอิสระ
๔.๒ ให ก ารศึ ก ษาแก ป ระชาชนเรื่ อ งสหกรณ โดยกํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต รและกิ จ กรรม
ของโรงเรียนในระดับตาง ๆ ตามความเหมาะสม
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๔.๓ ใหมีสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับกิจการสหกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อการศึกษาอบรม
เจาหนาที่บริหารในระดับตาง ๆ ใหมีความรูความสามารถในดานสหกรณ
๔.๔ สงเสริมใหสหกรณดําเนินธุรกิจทั้งทางการผลิต การซื้อ และการจัดจําหนายทั่วทุกตําบล
๔.๕ จัดตั้งสถาบันการเงินสนับสนุนสหกรณโดยเฉพาะ
๕. ควบคุมราคาสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิตใหอยูในระดับเดียวกันทั้งประเทศ ประกันราคา
ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ใหอยูในระดับที่เหมาะสมแกการครองชีพของประชาชน เนนการบริโภค
ใหเพียงพอภายในประเทศกอนการสงออก โดยเฉพาะรัฐบาลเปนผูรับซื้อจากเกษตรกร และจัดจําหนาย
ทั้งภายในและตางประเทศเอง
๖. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีทั้งดานวิธีการและดานเจาหนาที่ เพื่อปองกันมิให
มีการหลีกเลี่ยงภาษี และใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม โดยการเสียภาษีอยางเปนธรรม
ตามผลประโยชนและความสามารถของแตละคน ในดานการปรับปรุงโครงสรางภาษีอากร จะหลีกเลี่ยง
การเพิ่ม ภาระภาษีแ กผูมีรายไดต่ํา โดยการมุง เนน การเก็บภาษีทางตรงและภาษีฟุม เฟอยมากยิ่ง ขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะตองเพิ่มภาษีทรัพยสิน เชน บาน ที่ดิน และจัดเก็บภาษีมรดกในอัตราที่กาวหนา
นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
๑. สงเสริมใหมีการประกันสังคมแกประชาชนทุกเพศทุกวัยทั้งในสวนของเอกชนและสวนของ
รัฐบาลโดยการ
๑.๑ จัดที่อยูอาศัยใหประชาชนใหเพียงพอและใหมีสภาพที่เหมาะสมไดมาตรฐาน
๑.๒ ประชาชนที่ ย ากจนช ว ยเหลื อ ตนเองไม ไ ด เ นื่ อ งจากสภาพแวดล อ มความสมบู ร ณ
ทางรางกาย หรือพื้นฐานการศึกษาที่ไมอํานวย จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐแบบรัฐสวัสดิการสงเคราะห
๑.๓ จัดสรางและสงเสริมรัฐสวัสดิการสงเคราะหแกผูยากไร ผูพิการ ผูมีความบกพรอง
ทางรางกาย ผูที่มีโรคประจําตัวในระยะวิกฤต ผูชวยเหลือตนเองไมไดใหไดรับการดูแลเอาใจใสอยางทั่วถึง
และเทาเทียม
๑.๔ จัดเงินชวยเหลือเปนกรณีพิเศษใหแกผูที่ชวยเหลือตนเองไมไดเพื่อการดํารงชีวิต
๑.๕ จัดหางาน หารายได ใหแกผูพิการที่ชวยเหลือตนเองไมไดจากสวนแบงรายไดของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเงินสนับสนุนของภาคเอกชน
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๑.๖ จั ด ตั้ ง สถานประกั น สั ง คมเพื่ อ ควบคุ ม และสนั บ สนุ น การประกั น สั ง คมด า นต า ง ๆ
ขึ้นเปนการเฉพาะ โดยรวมกับหนวยงานที่ทําหนาที่ประกันสังคมตาง ๆ เขาดวยกัน ยกระดับขึ้นเปน
ทบวงการเมือง
๒. ปฏิรูป ระบบงานของหนวยงานราชการที่มีห นาที่รักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง
ใหสามารถรักษาความปลอดภัยแกประชาชนไดอยางแทจริง ทําใหปริมาณการเกิดปญหาอาชญากรรม
ลดนอยลงและหมดสิ้นไปในที่สุด เพื่อความสันติสุขและมีหลักการทางดานสวัสดิการของประชาชน
๓. สง เสริม ให มี การพั ฒ นากํ า ลัง คนดา นจิ ต ใจ เนื่ อ งจากปญ หาสั ง คมในป จจุ บั น มี แ นวโน ม
ในการทําลายความสงบสุขสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอาชญากรรมยาเสพติด เปนตน โดยการ
๓.๑ เผยแพรคานิยมดานบุคคลและสังคมไทยที่ถูกตองทางสื่อมวลชนทุกรูปแบบ
๓.๒ ตรวจสอบการทํางานของรัฐใหเปนไปตามนโยบายการพัฒนาคนดานจิตใจ สนับสนุน
ขาราชการที่ดีและแนะนํา ขจัดและปองกันการทุจริต การประพฤติมิชอบในวงราชการ รวมทั้งการกดขี่
ขมเหงราษฎร
๓.๓ สนับ สนุน และสร างสรรคสิ่ง แวดลอมในสัง คมใหดีขึ้น สรา งโครงการแก กฎหมาย
ที่ไมเปนธรรม การรักษาธรรมชาติ การอนุรักษสิ่งแวดลอม และขจัดการทําลายสภาพแวดลอมตาง ๆ
โดยเด็ดขาด ขจัดแหลงอบายมุข สิ่งยั่วยุการละเมิดศีลธรรมตาง ๆ สนับสนุนนโยบายประหยัด และขจัด
ความฟุมเฟอยตาง ๆ
๔. สง เสริมและสนับ สนุน การประกอบศาสนกิจและศาสนศึกษาของทุกศาสนา ที่ไ มขัด ตอ
ความสงบเรียบรอยของบานเมืองและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
๕. พิทักษสิทธิและความเสมอภาคในสังคมแกสตรีใหเทาเทียมกับบุรุษตามกฎหมาย ประเพณี
นิยมใดที่ขัดกับหลักการนี้ จะตองไดรับการพิจารณาแกไขใหมใหเหมาะสม
๖. สงเสริมการเผยแพรงานดานศิลปะ วัฒ นธรรม อันแสดงออกถึงความมีคุณคาของชาติ
และคานิยมอันดีงามของไทย ทั้งดานวัตถุ จิตใจ และประเพณีนิยม โดยการจัดตั้งทบวงการเมืองวาดวย
ศาสนาและวัฒนธรรมเปนการเฉพาะ
นโยบายดานแรงงาน
๑. ลดและขจัดการไมมีงานทําและการวางงานของประชาชนซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากตามลําดับ
โดยการ
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๑.๑ สรางงานใหมีปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในตางจังหวัดและในชนบท สงเสริม
และสนับสนุนการสรางโรงงานเพื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมที่นําผลผลิตในทองถิ่นมาเปนวัตถุดิบเพื่อลด
การเดินทางเขามาหางานทําในกรุงเทพมหานคร
๑.๒ พัฒนาฝมือแรงงานเพื่อยกระดับแรงงานไรฝมือตาง ๆ และสงเสริมใหมีการศึกษา
สําหรับผูใชแรงงานเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพของตัวเองใหกาวหนาขึ้น
๑.๓ จัดตั้งกองทุนประกันคนวางงาน
๒. ยกระดับมาตรฐานในการดํารงชีพของผูใชแรงงานใหสูงขึ้นโดยการ
๒.๑ กําหนดมาตรฐานของการใชแรงงานคนกับเครื่องจักร ใหอยูในสภาพที่สมดุลและเหมาะสม
๒.๒ กําหนดคาแรงงานขั้นต่ําใหสอดคลองกับความเหมาะสมและคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง
๒.๓ ใหการรับรองอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ
๒.๔ สงเสริมใหนายจางจัดสวัสดิการตาง ๆ อยางทั่วถึง ประกันอุบัติเหตุและความเจ็บปวย
ของผูใชแรงงาน
๓. สนับสนุนใหผูใชแรงงานและนายจางมีองคการเพื่อคุมครองผลประโยชนของตัวเอง เชน
สหภาพแรงงานและสมาคมนายจาง และใชระบบที่เปนธรรมในการแกไขความขัดแยงในปญหาแรงงาน
ที่เกิดขึ้น
นโยบายดานการศึกษา
๑. ขยายการศึกษาภาคบังคับใหสูงขึ้นโดยรัฐเปนผูใหบริการ มีสถานศึกษาภาคบังคับเพียงพอ
มีคุณภาพเทาเทียม และมีมาตรฐานเดียวกันทุกทองถิ่น
๒. ดําเนินการจัดระบบบริหารการศึกษา ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดานการศึกษามีความสัมพันธ
สืบเนื่องกัน เพื่อประสิทธิภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
๓. สงเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาวิชาชีพในทองถิ่นตาง ๆ โดยการกําหนด
หลักสูตร ใหสอดคลองกับความตองการของแตละทองถิ่น และการศึกษาตามความสามารถทางปญญา
และความถนัดของผูเรียน
๔. จัดสวัสดิการในการบริหารการศึกษาใหแกครูทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเพียงพอ
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา
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๕. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาภาคเอกชนใหมีประสิทธิภาพ และใหมีการรับรองวิทยฐานะ
เทาเทียมภาครัฐบาล
๖. สงเสริมการอานออก เขียนได ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สามในระดับพื้นฐาน
แกประชาชนทั่วไป
๗. สงเสริมการพูด การฟง ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สามในระดับพื้นฐานแกประชาชนทั่วไป
นโยบายดานสาธารณสุข
๑. ใหการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขแกเด็กและคนชราโดยไมคิดมูลคา
๒. ขยายขอบขายการบริการ การรักษาพยาบาล และบริการสาธารณสุขใหเพียงพอแกประชาชน
ในชนบทและผูยากจนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
๒.๑ ใหการรักษาพยาบาล สรางสถานีอนามัยใหมีอยางทั่วถึง
๒.๒ เรงผลิตและอบรมแพทย พยาบาล หรือบุคลากรดานสาธารณสุขใหเพียงพอแกการบริการ
ประชาชนในชนบทตามอัตราสวนของประชากรในประเทศ
๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาพยาบาล รวมทั้งการศึกษา
การปองกันและสงเสริมสุขภาพโดยการเปดอบรมวิธีการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแกประชาชนในชนบท
เพื่อใหรูจักการปองกันและรักษาตัวเอง
๒.๔ ใหผูปวยที่มีโรคประจําตัวไดเขาถึงแพทยจากโรงพยาบาลใหญไดโดยตรงไมตองผาน
คลีนิกชุมชน หรือมีใบสงตัวใด ๆ ทั้งสิ้น ใหแพทยจากโรงพยาบาลใหญรับเปนคนไขประจําโดยความยินยอม
ของแพทยเจาของคนไขเปนผูเซ็นรับรองไดทุกโรงพยาบาล
๒.๕ หามมิใหแพทยฝกหัดรักษาผูปวยตามลําพังโดยไมมีแพทยใหญคอยควบคุมดูแล
๒.๖ หากแพทยฝกหัดฝาฝนทําการรักษาพยาบาลผูปวยตามลําพัง โดยไมไดรับอนุญาตจาก
แพทยประจําโรค หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการรักษาผูปวยสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากแพทย
ฝกหัดและสถานพยาบาลนั้น ๆ ได
๓. จัดสวัสดิการรายไดและการยกระดับวิทยฐานะใหแพทย พยาบาล หรือบุคลากรดานสาธารณสุข
เพิ่มขึ้นเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานบริการประชาชนใหเปนไปไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
๔. สนับสนุนการผลิตยาภายในประเทศเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน ลดภาระ
คาใชจายการสั่งซื้อยาจากตางประเทศของรัฐ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๙ ง

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๕. สงเสริมและสนับสนุนการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยใหการศึกษาและ
ฝกอบรมแกประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อใหรูจักปองกันภัยคุกคามสุขภาพและดูแลสุขอนามัยดวยตัวเอง
และครอบครัว
๖. สนับสนุนการจัดตั้งศูนยสุขภาพชุมชนและจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการสรางเสริม
สุขภาพชุมชน สงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน
นโยบายดานการทหารและการปองกันประเทศ
๑. กําหนดยุทธศาสตรดานการปองกันประเทศใหสอดคลองกับสถานการณเสมอ สรางกําลังกองทัพ
ทั้งดานกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณใหเขมแข็งเพียงพอ ที่จะรักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศ
ไดอยางแทจริง
๒. ปองกันการรุกรานและแทรกซึมจากภายนอกประเทศโดยการใชวิธีทางการทูตนําการทหาร
และจะใชกําลังทหารเพื่อปองกันตนเองเทานั้น
๓. สงเสริมและสนับสนุนกองทัพชวยพัฒนาประเทศโดยการสงเสริมใหมีการฝกฝนอาชีพและทํา
การชวยเหลือประชาชนในยามวิกฤต สงเสริมใหกองทัพสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหยั่งยืน
๔. เพิ่มสวัสดิการแกทหารผูนอ ยและครอบครัวใหดีขนึ้ สอดคลองกับคาครองชีพและความเปนอยู
ที่แทจริง
นโยบายดานตางประเทศ
๑. ยึดถือและดําเนินนโยบายดานตางประเทศที่เปนกลางและอิสระ ยึดมั่นในเอกราชและอธิปไตย
ศักดิ์ศรีและผลประโยชนของชาติเปนหลักนํา
๒. สร า งมิ ต รภาพและความร ว มมื อ กั บ ทุ ก ประเทศโดยเฉพาะระหว า งประเทศโลกที่ ส าม
บนหลักการเคารพในอธิป ไตยและบูร ณภาพแหง ดินแดน ไมแ ทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
โดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางระบบเศรษฐกิจ และลัทธิการเมืองของแตละประเทศ
๓. สงเสริมมิตรภาพ ความสมานฉันท และความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในอาเซียนและ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
๔. เพิ่มพูนและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใตหรืออาเซียน ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม รวมทั้งการสนับสนุน
การคาเสรี การลงทุนในดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม โดยมีหลักประกันที่ดีและมีความมั่นคง
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๕. สรางเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม การคุมครองแรงงาน การคา การลงทุน การเงิน การคลัง และสิทธิประโยชน
อันพึงไดของคนไทยทุกคน
นโยบายดานการทองเที่ยวและกีฬา
๑. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน แหลงทองเที่ยวมรดกโลก และ
แหลงทองเที่ยวดานประวัติศาสตรของประเทศไทย ใหเปนแหลงทองเที่ยวระหวางประเทศ
๒. สนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย วภายในประเทศของประชาชนชาวไทยในรู ป แบบทั ศ นศึ ก ษา
เพื่อแลกเปลี่ยนภูมิปญญาทองถิ่นระหวางภาคกับภาค ระหวางจังหวัดกับจังหวัด ระหวางชุมชนกับชุมชน
๓. ใหการศึกษาและฝกอบรมบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกระดับตั้งแตระดับชาติไปจนถึงระดับ
ทองถิ่นแกประชาชนเพื่อใหเปน “ทูตการทองเที่ยว” ภายในชุมชนของตนเองได
๔. สง เสริม และสนับ สนุนการกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาพื้น บานและกีฬาสากลแกป ระชาชน
โดยเฉพาะแกเด็กและเยาวชน เพื่อสรางเสริมสุขภาพและใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแกตนเองและชุมชน
๕. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นากี ฬ าสากลทุ ก ประเภท เพื่ อ การแข ง ขั น ระหว า งประเทศ
ยกระดับปรับปรุงและพัฒนาความรูความสามารถดานการกีฬาเพื่อการแขงขันในระดับสากล
ขอบังคับพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรค
การเมืองเปนตนไป
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน” เขียนเปน
ภาษาอั ง กฤษว า “DEMOCRACY FOR PEOPLE PARTY” ชื่ อ ย อ ภาษาไทย “ปพป.” ชื่ อ ย อ
ภาษาอังกฤษ “DFP.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
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(๑) เครื่องหมายพรรคประกอบดวยสี ๓ สี คือ สีแดง สีขาว สีน้ําเงิน
(๒) โดยมี ค วามหมายว า สี แ ดงหมายถึ ง ชาติ สี ข าวหมายถึ ง ศาสนา สี น้ํ า เงิ น หมายถึ ง
พระมหากษัตริย
(๓) เครื่องหมายพรรคประกอบดวยวงกลมหมายถึงความกลมเกลียว ดาว ๗ ดวง หมายถึง
ความรุงเรืองตามหลักพระพุทธศาสนา รูปประชาชนชูมือหมายถึงเชิดชูประชาธิปไตย รูปประเทศไทย
หมายถึงความเจริญรุงเรืองทั่วประเทศ
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๓๐๖ หมูที่ ๑๔ ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท ๐๘๑-๕๕๒๔๐๕๙
ขอ ๖ สาขาพรรคประชาธิป ไตยเพื่อประชาชนที่ไ ดรับอนุมัติใหจัด ตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา
“สาขาพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ลําดับที่……..” จังหวัด..........................
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ ในวันสมัครเปนสมาชิกพรรคบุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
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(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองกํ าหนด และให คํารั บ รองวาตนมิไ ด เปน สมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ให น ายทะเบีย นสมาชิ ก พรรคเสนอใบสมั ค รสมาชิ กพรรค ต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค
พิจารณา พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาแลวแตกรณี และ
ใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไ มรับ ผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไม ก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง หรือมีเหตุ
รายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรด ว ย มติ ข องพรรคตอ งเป น มติ ข องที่ป ระชุ ม รว มของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและ
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวามติ
ดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวามติดงั กลาว
มิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาว มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เป น ผู ที่ มี ค วามรู มี อุ ด มการณ อ ย า งแรงกล า และยึ ด มั่ น ในแนวทางของพรรค
ศึกษา อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
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(ง) เปน ผูที่ไมมีปญ หาขัด แยง หรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิด ชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรว มมือในกิจกรรมของพรรคดว ย
จิตสํานึก ในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับ สนุน สมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับ เลือกตั้งในทุกระดับ และให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและมติ
ของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมื อ งและเข า สู ก ารบริ ห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่ อ บรรลุ เ ป า หมายตาม
อุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามวิถีทางระบบ
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รัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป 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 เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสง เสริม ใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสง เสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่ว ไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิป รายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริห ารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตีหรือวิพากษ
วิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
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(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผู ป ฏิ บั ติ ง านของพรรคไม พึ ง นํ า ความลั บ ของพรรคที่ ไ ด มี ม ติ ไ ว ไ ปเป ด เผยต อ บุ ค คลอื่ น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรคซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก ใน
การบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
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(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 ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนดใน (๑)
ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวมประชุม
รับรองไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๒๑ กรรมการบริห ารพรรคการเมื องมีว าระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป นับ แตวัน ที่
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ ง หรื อ นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย น
พรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม แลวแตกรณี และ
อาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวัน ที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
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ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับตนทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
เกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัวหนาพรรค มีอํานาจ
ในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ใ ห คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพ น จากตํา แหน ง ทั้ ง คณะ ให ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละบัญชี
ที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหจัดสรร
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
ของพรรคคณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
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(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปน ผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริห ารพรรค กับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
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(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญ ชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเป น ความรับ ผิด ชอบรว มกัน ของคณะกรรมการบริห าร
พรรคการเมือง และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง ที่ 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
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหสมาชิกของพรรคไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลัก ฐานทะเบีย นราษฎรอยูใ นจั ง หวั ด นั้น ๆ จั ด ประชุ ม เพื่ อ ดํ า เนิ น การเลื อกตั้ ง คณะกรรมการ
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สาขาพรรคการเมือง ภายหลังการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองแลว ใหผูที่ไดรับ
เลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรคสงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู และ
ลายมือชื่อของกรรมการสาขาพรรคการเมือง หนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปนที่ทําการสาขาพรรคการเมือง
ไปยังหัวหนาพรรคเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และเมื่อไดรับอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรค
มีห นั ง สือ แจง การจัด ตั้ง สาขาพรรคการเมือ งตอ นายทะเบีย นพรรคการเมือ งตามแบบที่ น ายทะเบีย น
พรรคการเมืองกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ
ขอ ๒๙ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๐ กรรมการสาขาพรรคการเมืองมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหม แลวแตกรณี และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารง
ตําแหนงอีกได
ขอ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานและกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ
อีกจนครบตาม (๑)
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(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรองไมนอยกวา
สองคนผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๒ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และ
เปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน ซึ่งหาก
พนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๙ ง

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรค เทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนง รองลงมาลําดับตน
ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย บัญชี
ทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่น ของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิด ชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๙ ง
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๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหประธานสาขาพรรค
แตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบ วัน นับแตวัน ที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง หากตําแหนงประธานสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ใหรองประธานสาขาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานสาขาพรรค ใหกรรมการสาขาพรรค
ที่เหลืออยูเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
ประธานสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลง
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจในการ
เรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่
ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ในกรณี ที่ ไ ม มี ก รรมการสาขาพรรคเหลื อ อยู หรื อ มี แ ต ไ ม ยิ น ยอมดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิก
สาขาพรรคจํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๓๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแ ทนสมาชิกของ
สาขานั้น เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมาย
ใหรองประธาน สาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๙ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ขอ ๓๗ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึง่ ครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปและ
รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวน
ไมน อยกว าหนึ่ง ในสามของจํ านวนกรรมการบริ ห ารพรรคการเมือ ง หรือ สมาชิก จํา นวนไมน อยกว า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุม ใหญต องมีสมาชิ กตามขอ ๔๐ มาประชุม ไม นอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใ ห ถื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าประชุ ม ในกรณี ที่ มี เ สี ย งเท า กั น ให ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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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 ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับ
ถั ด มาทํ า หน า ที่ แ ทน ถ า รองหั ว หน า พรรคไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการการประชุมให
สมาชิ ก พรรคทราบล ว งหน า ไม น อ ยกว า เจ็ ด วั น โดยให ร ะบุ วั น เวลา สถานที่ และระเบี ย บวาระ
การประชุมดวย
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สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคําขอ
จากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น ที่จะประชุมเพื่อ
ขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
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การลงมติให ถือ เสีย งขา งมากของสมาชิ กที่ม าร ว มประชุ ม กรณีที่มี เสีย งเท ากั น ให ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แ ทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม าหรือไมอยูใน
ที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนดการ
การประชุมใหสมาชิกสาขาพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุม
พิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แ ทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ป ระชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
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หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญ ชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญ ชีที่ ถูกตองสมบูร ณโ ดยครบถว นบัญ ชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชี ต าม (๓) และ (๔) ตอ งลงรายการให แ ลว เสร็จ ภายในสิ บ ห าวั น นับ แต วัน สิ้ น เดื อ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
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(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาคแก
พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอ
หัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหาตลอดจน
แสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
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ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอน ที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสาม
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน จํานวน ๑๖ คน คือ
๑. นายเศรษฐธนา โสภากันตธีร
หัวหนาพรรค
๒. นายกิตติพันธ แสงสิริพัฒน
รองหัวหนาพรรค
๓. นายผดุงศักดิ์ ถีระวงษ
รองหัวหนาพรรค
๔. นายชลัช สิงหกลางพล
รองหัวหนาพรรค
๕. นายเอกราช ปองคําสิงห
เลขาธิการพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๙ ง

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖. นายไชโย โอฬาริกพันธุ
๗. นางธันยพร โชคเจริญ
๘. นายปยะวัฒน วงศผาบุตร
๙. นายเอกภพ เหลาลาภะ
๑๐. นายจัยนิจ พรหมสาขา ณ สกลนคร
๑๑. นายทิพยชญณ ศรีสุนทร
๑๒. พันตํารวจโท พงษศักดิ์ โพธิ์ศรี
๑๓. นายราวี คําเมือง
๑๔. นายพูลศักดิ์ วงศประทุม
๑๕. นางนัฐรินทร แสงพรมชาลี
๑๖. นายรังสรรค ปรางทอง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

