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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคไทยสรางสรรค
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคไทยสรางสรรค
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนู ญ วา ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ตั้งแตวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคไทยสรางสรรค ดังนี้
นโยบายพรรคไทยสรางสรรค พ.ศ. ๒๕๕๓
นโยบายหลัก
รวบรวมผูคนเขาเปนอันหนึ่งอันเดียว กําหนดทิศทางประวัติศาสตรใหม ฟนฟูบูรณาการของ
ประเทศทุกภาคสวนที่ลาหลัง ออนแอ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไข และยกเลิกกิจการการประกอบกิจ
ที่ล า หลั ง ทั้ ง ภาคเอกชนและวิ ส าหกิ จของรัฐ ปฏิ รู ป การเมือ ง เศรษฐกิ จ สั งคมและวั ฒ นธรรม
โดยประชาชนเปนผูกําหนด ผดุงไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ปฏิเสธวัฒนธรรมตางชาติที่เปนตัว
บ อ นทํ า ลายศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ธี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า งไทย ๆ ตามวิ ถี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
พรรคไทยสรางสรรค จึงเปนพรรคการเมืองที่เชิดชูคนรักชาติ รักประชาชน และเปนพรรค
ของประชาชนเพื่ อ ประชาชน โดยประชาชน ประชาชนทุ กคนมี สิท ธิ์ มี สว นร วมมื อก อ ตั้ง และ
ควบคุมดูแลการบริหารงานของพรรค เพื่อกอบกู ฟนฟูเศรษฐกิจและบูรณาการของประเทศ สรรคสราง
สังคมไทยใหนาอยู นาหวงแหน มีความอบอุนเอื้ออาทรตอกัน ดูแลทุกขสุขซึ่งกันและกัน
พรรคไทยสรางสรรค จักใชนโยบายที่กลาวมาโดยตลอดนี้ เปนหลักเพื่อดําเนินการพรอมกับ
นํา ความคิ ด ของประชาชนกํา หนดทิ ศ ทางปรับ เปลี่ ย นแผนและโครงสร างใหส อดคลอ งอย า งเป น
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาประชาชน พัฒนาชาติ บูรณาการประเทศไปสูความเจริญกาวหนา ทัน สมัย
สรางจิตสํานึกเปนประชารัฐที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเชิดชูไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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๑. นโยบายการเมือง
เนนการใหการศึกษาทางดานการเมืองแกประชาชนทุกหมูเหลาใหฟนฟูตื่นตัวขึ้นเห็นความสําคัญ
ของการรวมกลุม รวมกิจกรรมอัน จะนําไปสูความมีเสถียรภาพ เอกภาพ เปนไทยอัน เปน รากฐาน
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ธํารงไวเพื่อความสมบูรณพูนสุขทั้งสวนตัว ทั้งสถาบันครอบครัว
ตลอดจนชุมชนและประเทศชาติ โดยอาศัยความเชื่อของประชาชนยอมพัฒนาตนเองดวยศักยภาพ
สติปญญา และพลานุภาพตนเองอยางมีพลัง
ในการนี้ พรรคไทยสรา งสรรคจะสง เสริม องคก รจัดตั้ง กลุม จั ดตั้งตามลักษณะของอาชี พ
ในชนบท หมูบานและเขตเมือง จนสามารถรวบรวมเปนองคกรขนาดใหญแลว ชี้นําเพื่อความกาวหนา
ในวิชาชีพและสามารถสรางเกราะปองกันผลประโยชนของตนเองมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ขมเหง
โดยตรงหรือโดยออม และไมอยูในฐานะเปนฝายถูกกระทําตอไป
พรรคไทยสรางสรรคจะใหความสําคัญแกการกระจายอํานาจในการปกครองตนเองในทองถิ่น
ของประชาชนชนบท พรอมเอาใจใส สงเสริมจัดตั้งกลุมการเมืองในรูปแบบตาง ๆ ใหเปนประชาธิปไตย
และใหส มาชิ กจัด ตั้งในเขตชนบทคั ดเลื อกผู แทนของตนเองเพื่อส งเสริม ผู แ ทนนั้น ไปเป น ผูนํ าใน
ระดับตาง ๆ ของพรรค และพรรคยอมแตงตั้งเปนผูประสานประโยชนระหวางพรรคกับสมาชิกพรรค
ในเขตชนบทนั้น ๆ ใหประชาชน สมาชิก มวลชนทั้งหลายเปนผูมีสวนสนับสนุนหรือถอดถอนผูนํา
ของกลุมของตนอันจะเปนการกลั่นกรองใหไดผูแทนในระดับตาง ๆ ของตนไดไปทําหนาที่เปนผูแทน
ของกลุมตนและของประชาชนในการบริหารประเทศตอไป
๒. นโยบายการบริหาร
พรรคไทยสรางสรรคมีความเรงรีบที่จะดําเนินการปฏิรูปในดานการจัดการปรับปรุงระบบงาน
ของทางราชการใหเอื้อประโยชนตอประชาชนใหมากที่ สุด โดยกระตุน แนวความคิ ด อุดมการณ
วิธีการการดําเนินการใหเปนการบริการ เพื่อสนับสนุนกิจการแกประชาชนจะไดเรงรีบการดําเนินการ
กระจายอํานาจทางการจัดการลงสูประชาชน เพื่อใหไดรับความกาวหนาและพึ่งตัวเองได
ประชาชนจะรวมเสนอ กําหนดทิศทางของประเทศในฐานะผูมีสิทธิ์มีสวนในการพัฒนาบูรณาการ
ของประเทศรวมกัน และสามารถตรวจสอบการดํ าเนิน การอยางโปรงใส ถูกตอง และเปน ธรรม
ตามหลักการตอการบริหารบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
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๓. นโยบายตอกระบวนการยุติธรรม
พรรคไทยสรางสรรคถือความสมเหตุสมผลที่มนุษยประพฤติปฏิบัติตอบุคคลอื่นในความเปน
มนุษยเชนเดียวกัน ถือเอาความเปนอยูอยางเปนธรรมชาติ ถือเอาความเอื้ออาทร แบงปนในทรัพยากรนั้น
อยางเทาเทียมใหมนุษยดํารงอยูดวยกันอยางสันติ สงบ และความปรองดอง อบอุน การสนับสนุน
ใหโอกาส ปฏิเสธการขูดรีด ขมเหง และการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สงเสริม
เสรีภาพ เชิดชูสิทธิมนุษยชน
พรรคไทยสรางสรรคจะดําเนินการปฏิรูป เปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติการใชกฎหมายตอประชาชนและยกเลิกกฎหมายทั้งปวงที่ไมเอื้อประโยชนตอ
ประชาชน พลเมือง ตลอดถึงการออกพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมาย ประเพณีทองถิ่น หรือ
กฎหมายกลางบาน กลาวคือ
เมื่อเกิดขอผิดพลาดใด ๆ ขึ้น ในหมูบานที่เปน ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพและความสุขของ
ประชาชนในหมูบาน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการหมูบาน โดยจัดตั้งขึ้นเปนผูไกลเกลี่ย ประนีประนอม
เพื่อยุติปญหาเบื้องตนโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ เมื่อปญหาดังกลาวไมอาจยุติลงได ใหคณะกรรมการ
หมูบานนําสงไปสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หรือเทศบาลตําบล เพื่อตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
ระดับตําบล หรือระดับเทศบาลเพื่อประนีประนอมหรือยุติปญหา
๔. นโยบายเศรษฐกิจ
จากการนําของผูนํา ประเทศเขา สูระบบทุน นิย ม โดยการกาวสู การคา เสรีซึ่ งประเทศคูค า
เปนประเทศมหาอํานาจทั้งทางดานการงานและอาวุธ ทําใหประเทศไทยเสียเปรียบในการคา เพราะผูนํา
ขาดวิสัยทัศนในการมองวาประเทศไทยเปนประเทศกสิกรรม มีพืชผลทางการเกษตรเปนสินคาหลัก
ในการสง ออก สว นคูคาสั่งเขาอุตสาหกรรมหนั กและเทคโนโลยีจึง เปน การดํ าเนิน การที่ผิดพลาด
การประกอบกิจตาง ๆ ไมสอดคลองกับพื้นฐานการผลิตของประเทศ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยรวม
ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ทําใหประชาชนบางสวนลมละลาย สิ้นเนื้อประดาตัว และสวนใหญของ
ประเทศไดรับความบอบช้ําจนไมอาจแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
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พรรคไทยสรางสรรคจึงมีนโยบายมุงเนนเฉพาะและจะตอสูกับปญหาภาวะวิกฤตเฉพาะหนา
ดังนี้
๑. ให ค วามสํ า คั ญ ในการผลิ ต เพื่ อ ยั ง ชี พ แบบพอเพี ย งเป น หลั ก และให ค วามสํ า คั ญ
ในการแขงขันกับตลาดโลกเปนรอง
๒. เนนการสงออกกับสินคาหลักของประเทศเปนสําคัญ
๓. ใหความสําคัญในการผลิตและใหความสําคัญในการสงออกเปนหลัก
๔. ใหความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของมหาชนเปนหลัก
๕. ใหความสําคัญในการผลิต การแปรรูป อุตสาหกรรม การตลาด และการบริการอยางครบ
๖. ใหความสําคัญ สนับสนุนตอชาวไรชาวนา เกษตรกร และกรรมกรผูใชแรงงานในการเกษตร
เพื่อสงเสริมการผลิตอยางครบวงจร
๕. นโยบายการเกษตรกรรม
พรรคไทยสรางสรรคมุงเนนการพัฒนาดานการเกษตรกรรมเปนกรณีพิเศษ เพราะประเทศไทย
ยืนอยูบนรากฐานการเกษตรอันเปนรากเหงาของธุรกิจอื่นทั้งปวงที่ผานมาในอดีตถึงปจจุบัน
พรรคไทยสรางสรรคจึงจําเปนตองดําเนินการในทุก ๆ ดาน กระทั่งผลักดัน ใหประชาชน
ไดตระหนักมีหลักประกันในการดําเนินชีวิต มีธุรกิจของกลุมตนเองอยางครบวงจรทั้งการผลิต การแปรรูป
อุตสาหกรรม การจัดจําหนายทั้งภายในและตางประเทศ การบริหารการทุกชนิดอยูภายใตการควบคุม
ขององคกรของตนเองและสามารถพัฒนาตนเองอยางครบครัน สามารถกําหนดอนาคตของตนเอง
อยางแทจริงได
นโยบายพรรคไทยสรางสรรคจึงมุงเนนประเด็นหลัก ดังนี้
๑. ให รัฐ จัด หา วัส ดุ อุ ปกรณ และป จจั ยการผลิ ต พั น ธุ พืช พัน ธุสั ตว โดยใหเ ครดิ ต
เปนเวลา ๕ ป ปลอดดอกเบี้ย
๒. ใหรัฐจัดหาหรือสนับสนุนกองทุน ทุนสํารองใหประชาชน
๓. ใหรัฐสงผูเชี่ยวชาญออกใหความรูแกประชาชน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๖. นโยบายพัฒนาสังคม
สังคม คือ การอยูรวมกันของกลุมชนจากครอบครัว รวมกันเปนหมูบานเปนตําบล อําเภอ
ประเทศชาติ และสากลโลก สิ่งหนึ่งที่มีแรงผลักดันใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
พรรคไทยสรางสรรคไดเล็งเห็นความขัดแยงในสังคม พรรคจึงวางนโยบายเพื่อสังคมและ
พัฒนาสวนตาง ๆ ทางสังคมอยางเรงรอนไว ดังนี้
๑. เรงสรางจริยธรรม คุณธรรมใหกับเพื่อนมนุษยดวยกัน
๒. รื้อฟนวัฒนธรรมทองถิ่นใหสอดคลองความสงบสุข
๓. ปรับปรุง ปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบทางสังคมเพื่อใหประโยชนแกประชาชนใหมากที่สุด
๔. จัดการฟนฟูเรงรัดใหทุกคนมีงานทําและมีรายไดอยางตอเนื่อง ลดปญหาการวางงาน
อยางสิ้นเชิง จัดกองทุนสวัสดิการของชุมชน ใหเวทีใ หโอกาสแสดงออกอยางกวางขวาง ไมขัดแยง
หรือขวางกั้นภูมิปญญาทองถิ่น ใหองคกรประชาชนในทองถิ่นควบคุมดูแลดวยประชาชนเอง ตลอดถึง
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมเน น ส ง เสริ ม ให ทุ ก คนทุ ก ครั ว เรื อ นมี ห ลั ก ประกั น ในชี วิ ต ตลอดถึ ง รวมกลุ ม
การจัดการในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของตนเอง
๗. นโยบายตอศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คือ สวนหนึ่งอัน เปนปจจัยของการดําเนินชีวิต มีชีวิตเปนไปเพื่อ
ความสามัคคี ความสงบ ความบันเทิง โดยปราศจากสิ่งลามกและจะตองไมผูกพันในเชิงพาณิชย ทั้งนี้
เปน กิจกรรมที่จรรโลงไวเพื่ อความสุ น ทรี ควบคุมและกลอมเกลาทางอารมณ สงเสริม คุณธรรม
จริยธรรมที่บริสุทธิ์ สะอาด ไมเปนบอเกิดความหลง งมงายและไมเปนสื่อ อุปกรณ เครื่องมือที่ซึ่งจะ
นําไปสูการกดขี่ขมเหงและขูดรีด ตลอดถึงไมเปน แหลงที่ม าแหงการทําลาย ความรักสามัคคีของ
การดํารงชีวิตอยางผาสุกของคนในชาติ
๘. นโยบายการใหการศึกษาทางการเมือง
พรรคไทยสรางสรรคจะจัดใหมีการศึกษาและใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและ
ประชาชนอยางตอเนื่อง ดังนี้
๑. จัดตั้ง “สถาบันผูนําทางการเมืองของพรรคไทยสรางสรรค” เพื่อพัฒนาบุคลากรของพรรค
ทุกระดับ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๒. จัดตั้งสถานที่เพื่ออบรมใหความรูแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปอยางสม่ําเสมอ
๓. จัดทําหนังสือพิมพและวารสารของพรรค
๙. นโยบายสาธารณสุข
พรรคไทยสรางสรรคใหความสําคัญตอการบริหารสาธารณสุขดานสุขภาพและพลานามัยของ
ประชาชนจึงวางนโยบายสาธารณสุขไว ดังนี้
๑. พรรคจะสงเสริมการปฏิรูปกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับกระบวนการองคการแพทย
๒. พรรคจะสงเสริม คนควา การวิจัยทางการแพทยทั้งเวชภัณฑปจจุบันและการแพทยแผนไทย
๓. พรรคจะเรงรัดออกระเบียบ กฎหมายและใหมีการปฏิบัติอยางจริงจัง คือใหมีศูนยระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอม เชื้อโรค โรคระบาด เพื่อหาทางปองกันอยางมีประสิทธิภาพ
๔. พรรคจะเนนสงเสริมการสาธารณสุขชุมชนใหสามารถรักษาผูปวยไดทันที และจัดใหมี
ทุกชุมชน ทุกพื้นที่ และมีนายแพทยที่ชํานาญคอยบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๕. พรรคจะจัดตั้งใหมีหนวยแพทยอาสาสมัครประจําหมูบานเพื่อดูแลประชาชนอยางทั่วถึง
และจัดใหอบรมใหความรูแกสมาชิกหมูบาน
๑๐. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
พรรคมีความมุงมั่นในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศใหมีความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศระหวางภาคการเกษตรเปนหลัก
พรรคจะเรงพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีใหเพียงพอทั้งปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อตอบสนองตอการผลิต การแปรรูปผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพอุตสาหกรรมใหได
ผลิตภัณฑคุณภาพ สรางมูลคาเพิ่มและมีความเปนมาตรฐานทําลายภาพพจนเกา ๆ ใหมีความเปนธรรม
แกผูบริโภคไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ ตลอดจนการไดรับบริการทันทวงทีดวยเทคโนโลยีทันสมัย
๑๑. นโยบายตางประเทศ
สังคมทั่วโลก ประชาชนทั่วโลกคือ สิ่งซึ่งเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความยากจนของประเทศหนึ่ง
ยอมสงผลตอประเทศอื่น ๆ ดวยความสามัคคีประชาชนทั่วโลกคือ ความสําคัญสูงสุดที่จะนําสังคมโลก
อยูรวมกันอยางสงบสุข กติกาของประเทศหนึ่ง ๆ ยอมเปนสิทธิของประเทศนั้น ๆ แตความสําคัญของ
ประชาชนทั่วโลกยอมเอื้ออาทรตอกันและกัน แมแตลัทธิ ตางกฎตางกติกาก็ตาม
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ทางพรรคจึงวางนโยบายเรื่องนี้ ดังนี้
๑. สรางมิตรภาพกับประเทศดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนาทั่วโลก
๒. จะตองสรางสัมพันธภาพกับมวลมิตรประเทศเพื่อนบานใหแนนแฟน
๓. ชวยเหลือ เกื้อกูลประเทศลาหลังที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ ภัยจาก
ภาวะสงคราม ภัยที่ถูกรังแกจากประเทศมหาอํานาจ
๔. ประเทศเกษตรกรรม ชาวไร ชาวนา ตองสามัคคีกันเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยีรวมกัน
๕. พรรคไทยสรางสรรคยังวางมาตรการใหชุม ชนในประเทศติดตอประสานงานรวมมือ
ผูกมิตรกับชุมชนตางประเทศเพื่อสานประโยชนรวมกัน
๑๒. นโยบายการปองกันประเทศ
พรรคมีนโยบายที่จะหลอมรวมพลังของประชาชนเปนกองทัพประชาชนโดยแทจริง และมี
ความพรอมรบทุกเมื่อ ถาใชยุทธโรบายทางการทูตไมเปนผลแนวทางของพรรค คือ
๑. ส ง เสริ ม ให มี ก ารผลิ ต อาวุ ธ ยุ ท ธป จ จั ย จะพั ฒ นาเทคโนโลยี ท างทหารสนั บ สนุ น
ใหทันสมัยขึ้น
๒. ลดโอกาสการใชอาวุธระหวางประเทศ แกไขความขัดแยงชายแดนโดยสันติ
๓. กองทัพหลักของประเทศจะตองลงสูทองถิ่นรวมมือพัฒ นากับประชาชนใหความรูกับ
ประชาชน
๔. จัดหนว ยอาสาสมัครเพื่อปองกัน ตนเอง เสริมขยายกองกําลังอาสาสมั ครใหเ ขม แข็ ง
เพื่อรับใชชาติ
สรุปนโยบายพรรคไทยสรางสรรค พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. พลีชี พเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย และยึ ดมั่ น ในระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. จัดตั้งสถาบันสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เรียนฟรี อนุบาล ปริญญาตรี อายุตองไมเกิน ๒๕ ป
๔. จัดตั้งสภาคุณธรรมนําการเมือง มีความซื่อสัตยตอประชาชน
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จัดตั้งสถาบันเกษตรกรแหงชาติ
จัดตั้งกองทุนเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
จัดตั้งธนาคารหมูบานทุกหมูบาน
สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นการพัฒนาอยางยั่งยืน
สงเสริมระบบสหกรณเพื่อแกปญหาการผลิต การแปรรูป และการตลาดของเกษตรกร
ปลดหนี้เกษตรกร
เรงออกเอกสารสิทธิ จัดที่ดินทํากิน โดยยึดแนวเกษตรทฤษฎีใหม
ปราบปรามคอรรัปชั่นอยางเด็ดขาด
สรางงาน สรางรายได กระจายประโยชนสูชนบท
จัดระเบียบการสงแรงงานไปตางประเทศ
จัดตั้งโครงการชลประทานระบบทอเพื่อสงน้ําเขาสูนา ไร สวน อยางทั่วถึง
จัดตั้งสถานีโทรทัศนเพื่อการเกษตร
จัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร
สงเสริมใหตั้งโรงงานผลิตน้ํามันเอทานอลจากมันสําปะหลัง ออย มะพราว ปาลม สบูดํา ฯลฯ
สงเสริมใหจัดตั้งโรงงานผลิตปุยอินทรียชวี ภาพทุกตําบลเพื่อเกษตรปลอดสารพิษ
สนับสนุนกิจกรรมของกองทัพและจัดตั้งอาสาสมัครเพื่อปองกันตนเองใหเขมแข็ง
ขอบังคับพรรคไทยสรางสรรค พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอบังคับพรรคไทยสรางสรรค พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคไทยสรางสรรค
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดมีมติเปนเอกฉัน ทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปน
แนวทางและหลักเกณฑในการบริหารพรรค และการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคไทยสรางสรรค พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคไทยสรางสรรค” เขียนเปนภาษาอังกฤษ
วา “Thai Sangsun Party” ใชชื่อยอภาษาไทย “ท.ส.” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “T.S.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
พรรคไทยสรางสรรคใชเครื่องหมาย รูปวงกลมสามสี เหลือง แดง น้ําเงิน ติดกันอยู
กึ่งกลางและมีวงกลมใหญสองวงกลม แถบสีแดงของวงกลมใหญมีชื่อ พรรคไทยสรางสรรค อยูแถบสีแดง

โดยมีคําอธิบายดังนี้ ความหมายของโลโกพรรคคือ ความกลมเกลียว ปรองดองของคน
ทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ขอ ๕ สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ ๙๒/๓๔ อาคารเอื้ออาทร ๓๖ ตําบลบางปรอก อําเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรคไทยสรางสรรคที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคไทยสรางสรรค
สาขาไทยสรางสรรค ประจําภาค, จังหวัด, อําเภอ
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) ผูมี สัญ ชาติไ ทยโดยการเกิ ด หรือ ผู ที่มี สัญ ชาติโ ดยการแปลงสั ญชาติ ซึ่ง ได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
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(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปน สมาชิกพรรค ใหยื่ น ใบสมัครตามแบบพิม พของพรรคดวยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรค
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือ มีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คํ า คั ด ค า น ให ยื่ น ต อ นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคหรื อ นายทะเบี ย นสมาชิ ก สาขา
แลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมกต็ าม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

การลาออกจากสมาชิก พรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให ถือ วา สมบูรณ เมื่ อไดยื่ น
ใบลาออกตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํ า นวนกรรมการบริ ห ารพรรคและสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง หมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับตั้งแตพรรคมีมติ
คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคการเมืองนั้น
ตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย สมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ แต ง ตั้ ง เป น ผู ป ฏิ บั ติ ง าน คณะทํ า งาน หรื อ
คณะกรรมการสาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค
ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดน และมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เป น ผู ที่ พ ร อ มที่ จ ะเสี ย สละ และพากเพี ย รในการทํ า งานเพื่ อ พรรค
และอุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เป น ผู ที่ มี ความรู มี อุ ด มการณ อย า งแรงกล า และยึ ดมั่ น ในแนวทาง
ของพรรค ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชน
ตอไป
(ง) เปน ผูที่ไมมีปญหาขัดแยง หรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจาก
คณะกรรมการบริหารพรรคและหรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิ ดชอบต อเสถีย รภาพของพรรค และใหค วามรว มมือ ในกิจกรรม
ของพรรคดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุน สมาชิกพรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุน
นโยบาย และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดํ า เนิ น การทางการเมื อ งอย า งจริ ง จั ง และต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให พ รรค
ไดกาวไปสูการมีบทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรค เพื่อบรรลุ
เปาหมายตามอุดมการณ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

(๒) พรรคจะจั ด การส ง เสริ ม สถานภาพของสมาชิ ก ให มี ส มรรถภาพต อ
การดํา รงชีวิ ตของตนเองและครอบครัว และจั ดกิ จกรรมที่ เป นประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวาง
มวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุม ครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพ
ใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให ค วามสํ า คั ญ แก ม วลสมาชิ ก พรรคทุ ก ท า นอย า งเต็ ม รู ป แบบ
โดยใหถือวาสมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเป น การส งเสริม ความรู ความเขา ใจทางการเมือ งแก สมาชิก และประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภา เปนที่ศรัทธา และเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรี ย มบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ความสามารถทางด า นการเมื อ ง
มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ขอ มูล ขาวสารทางดา นการเมื อง เศรษฐกิ จ
และสั ง คม เพื่ อกระตุ น เตื อนใหส มาชิ ก และประชาชนทั่ วไปเข า มามี สว นรว มทางการเมื อง เพื่ อ
สิทธิประโยชนของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่ อ ให ค วามรู เ กี่ ยวกั บ สิ ท ธิ การจัด การ การดู แ ลรัก ษาทรั พยากรของท อ งถิ่ น ตลอดจนปลู ก ฝ ง
สิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมือง หรือการดําเนิน กิจกรรมทางการเมือง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะส ง เสริ ม ให ส มาชิ ก และประชาชนทั่ ว ไปได เ ข า ชม หรื อ เข า ฟ ง
การอภิปราย หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกันสรางพรรค
ใหเปน พรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปน ที่ศ รัทธา และไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับ
ตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย
และบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปด
ความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีม ติไวไปเปดเผยตอ
บุคคลอื่น แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
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(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรน ในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ
และใหความรู ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเอง เพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพ
ของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศ รี เกียรติยศ ชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ
และมีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก
ในการบริหารพรรค จํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(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

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ให หัว หน าพรรคที่ ได รับ เลื อกตั้ง ใหมเ สนอชื่ อบุ คคลที่ เห็ น สมควรให เป น
กรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุม ใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตน เปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปน
ผูเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญ
พิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญ
เลือกเปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจาก
ภาคตาง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได
แตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยใหยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แ ทน
หัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรื อ เจตนาละเลยการยื่ น บั ญ ชีแ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น
ตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
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(๖) เมื่อหั วหน าพรรคลาออก ใหถือว าความเปน คณะกรรมการบริ หารพรรค
สิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตํ า แหน ง กรรม การบริ ห ารพรรคว า งลงสองใน สามของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสม เขาทําหนาที่แทน
จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางซึ่งตองทําภายในหกสิบวัน แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปน
ตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน
และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแต
วันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
หรือครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ใ ห ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะ
ให ค ณะกรรมการบริห ารพรรคที่ พน จากตํา แหน งอยู ใ นตํ า แหนง เพื่ อ ปฏิ บัติ ห น าที่ ต อ ไปจนกว า
นายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ยกเวน
กรรมการบริหารพรรคที่พนจากสมาชิกภาพของพรรค
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบี ย บและจั ด ตั้ ง หน ว ยงานต า ง ๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไป
ตามนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
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(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คา ใชจ า ยเกี่ ย วกับ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัด ส ว น
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชี
รายชื่อ แตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คา ใช จ ายเกี่ย วกับ การเลือ กตั้ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ งเขต
เลือกตั้งใหจัดสรรใหแกผูรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปน ไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ
ของพรรค คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการ
รัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของ
พรรคเปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครึ่ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุ น และดู แลทรัพ ยสิน ตา ง ๆ ตลอดจนบริหารการเงิน และทรัพยสิ น
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต ง ตั้ ง และถอดถอนผู ป ฏิ บั ติ ง านของพรรคในกิ จ การต า ง ๆ ของพรรค
และคณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่ หรือลูกจางประจําพรรค หรือชั่วคราว
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(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใ หกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติ งานของพรรค
ปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎ ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปน ประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปน ผูเรียกประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เป น ผู เ รี ย กประชุ ม ร ว มระหว า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุม
ดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มีค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ งให มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผู ต รวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรค ตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรค หรือรองหัวหนาพรรค
ในกิจการที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
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(ข) เป น ผู เ สนอรายงานต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวม
คณะกรรมการบริ หารพรรค คณะที่ ปรึ กษาพรรค และสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ตามที่เลขาธิการพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ในการควบคุม รายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน
หนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคมี อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั บ สมาชิ ก และ
การพนจากตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรม การบริ ห ารอื่ น ๆ มี อํ า น าจหน า ที่ ต าม ที่ หั ว หน า พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสั ดส ว นของพรรคการเมือ ง ให เ ปน ความรั บ ผิด ชอบร ว มกั น ของคณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมือง และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
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ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง
ให ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ งพิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ 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
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจั ดตั้ งสาขาพรรคการเมื อ งให ขึ้น อยู กับ การพิจ ารณาของคณะกรรมการ
บริหารพรรคตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูใ นจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียน
สมาชิกไว
(๒) ให ผู แ ทนสมาชิ กผู ริ เริ่ ม จัด ตั้ ง สาขาในจัง หวั ดนั้ น ๆ ยื่ น แสดงความจํ า นง
เพื่อขอจัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ
โดยจัดสงบัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใ หจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุม เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลว ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
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ทราบภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ป ระชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรคเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามกฎหมายต อ ไป
การประชุ ม เพื่ อเลื อกตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรคดั งกล าวตอ งมีส มาชิ กของพรรค ซึ่งมี ภูมิลํ าเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิก ซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ แ ละให
ลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและ
กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมี
ผูรับรองไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
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ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทํ าบัญ ชีรายรั บ รายจา ย และงบการเงิน ของสาขาพรรค เพื่อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปน ผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของ
สาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานการประชุม
(ค) เรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
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(ง) มีสิ ท ธิ ยั บยั้ ง มติ คณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัด ตั้ง ขึ้น เพื่ อขอให มีก ารทบทวนมติ ใ นกรณี ที่มี ความจําเปน แต ทั้ง นี้
ตองไมเกินสามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณี ที่ มีค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของ
สาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมา
ลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ รายจาย
บัญชี ทรัพยสิน หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสั ม พัน ธงานของสาขาพรรค ตามที่ค ณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการ
ทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่ อ มี เ หตุ ใ ห ค ณะกรรมการสาขาพรรคพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะ ให ป ระธาน
สาขาพรรคมีอํานาจเรียกประชุม ใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนิน การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ชุดใหมภายในสี่ สิบหา วัน ในกรณีที่ป ระธานสาขาพรรคไม อาจปฏิบัติ หนาที่ ได ใหร องประธาน
สาขาพรรค เปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของ
พรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ขอ ๔๒ ในการประชุม ใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๑ มาประชุม ไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใ ห ถือ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ม าประชุ ม ในกรณี ที่มี เ สี ย งเท า กั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๓ ใหหั วหนา พรรคเป น ประธานในที่ป ระชุมใหญ ถา หัว หน าพรรคไม มาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แ ทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูใ นที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๔ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อกตั้ งคณะกรรมการคั ดเลื อกผู สมั ครรั บเลื อกตั้ งของพรรคการเมื อง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมื อ ง และคณะกรรมการส ง เสริ ม ความเป น ประชาธิ ป ไตยใน
พรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิ จ การที่ เ สนอโดยคณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง ประธานสาขา
พรรคการเมืองไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ขอ ๔๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๗ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคตอ งมีก รรมการบริหารพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหั ว หน า พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให เ ลขาธิ ก ารพรรค
เปน เลขานุ การในที่ประชุม แตถ าเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรื อไมอ าจปฏิ บัติหน าที่ได ก็ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคการเมื อ ง
อยางนอยปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ไม วาจะเปน การเลือ กตั้งทั่วไปหรือเปน การเลือกตั้ งแทนตําแหนงที่วา ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อ งต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบ
ในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
พรรคการเมืองทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุม จังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของ
สาขาพรรคการเมืองนั้น

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ขอ ๕๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติ ใ หถื อเสี ยงขา งมากของสมาชิกที่ ม าร วมประชุ ม กรณีที่ มีเสี ยงเทากั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๑ ให ประธานสาขาพรรคเป น ประธานในที่ป ระชุ ม ใหญ สาขาพรรค ถ าประธาน
สาขาพรรคไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม า
หรื อ ไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง
เปนประธานที่ประชุม และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราว ให ป ระธานสาขาพรรค
แจ ง กํ า หนดการประชุ ม ให ส มาชิ ก พรรคทราบล ว งหน า ไม น อยกว า เจ็ด วั น โดยให ร ะบุ วัน เวลา
และสถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกิน กึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุม เปน พิเศษ ในการขอให
มีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ขอ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ ใหค ณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื องมีห นาที่ รับ ผิด ชอบเกี่ ยวกับการบริ หาร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมี
การทําบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมือง
และเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบั ญ ชี ต อ งมี เ อกสารประกอบการลงบั ญ ชี ที่ ถู ก ต อ งสมบู ร ณ
โดยครบถวนบัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้น
เกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๙ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรั พยสิ น และประโยชน อื่น ใดอั น อาจคํา นวณเป น เงิน ได ที่ ได จาก
การจัดกิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรั พยสิ น และประโยชน อื่น ใดอั น อาจคํา นวณเป น เงิน ได ที่ ได จาก
การบริจาคแกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๐ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๑ การบริจาคแกพรรคการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๒ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวา ไดกระทําหรือละเวนการกระทําอัน ควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๓ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๒ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น พรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ ก ไม เ กิ น กว า ห า คน เป น กรรมการพิ จ ารณา
เสนอความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ขอ ๖๔ ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็น วาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพน จากการเปน
สมาชิก พรรค ให หัว หน าพรรคเสนอต อคณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิจ ารณาวิ นิจ ฉั ย สั่ง การและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๖ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๕ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับ
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค จะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ป ระชุ ม ใหญพ รรคออกเสี ย งลงคะแนนอนุ มั ติ โ ดยคะแนนเสีย งเกิ น กว า
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๙ พรรคมี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขใหมั่น คงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกัน ดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ขอ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๑ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยสรางสรรค
คณะกรรมการบริหารพรรคไทยสรางสรรค จํานวน ๑๑ คน ดังนี้
๑. นายวิบูลย แสงกาญจนวนิช
หัวหนาพรรค
รองหัวหนาพรรค
๒. นายนอม ใจคุมเกา
๓. นายเอกราช สิงหคํา
รองหัวหนาพรรค
๔. นายวิษณุภตฆ พีรเจริญวงส
เลขาธิการพรรค
๕. นางสาวประทุม อนคํา
รองเลขาธิการพรรค
๖. นางสาวปยวรรณ ลวณางกูร
เหรัญญิกพรรค
๗. นางอําไพ กาฬพันธ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นายปวิตร ปานสถิตย
โฆษกพรรค
๙. นายประสิทธิ์ พุกเงิน
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นางสมนึก จิตรีเนตร
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นายเกรียงสิน เจริญฉิม
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

