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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสร้างไทย
ด้ว ย นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัด ตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคสร้างไทย
ตามมาตรา ๑๓ แห่ งพระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคสร้างไทย ดังนี้
นโยบายพรรคสร้างไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔
นับแต่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ระบบสังคม
การเมืองไทยประสบกับปัญหามาตลอด ดังเห็นได้จากกรณีที่มีการปฏิวัติ รัฐประหาร กบฏ หรือจลาจล
นองเลือด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สาเหตุแห่งความไร้เสถียรภาพ
ของระบบสังคมการเมืองไทย เกิด จากการที่เรารับแนวคิด ของลัท ธิท างการเมืองแบบประชาธิปไตย
จากอารยธรรมตะวันตกเข้ามาใช้กับระบบสังคมการเมืองไทย โดยไม่ได้สร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ที่ ส ามารถหลอมรวมกรอบอุ ด มการณ์ ใ นลั ท ธิ ป ระชาธิ ป ไตยให้ ก ลื น เข้ า เป็ น เนื้ อ เดี ย วกั บ รากฐาน
ทางด้านจริยปรัชญาที่แฝงอยู่ในโครงสร้างส่วนลึกของสังคมไทยแต่เดิม ส่งผลทําให้การเมืองดูเป็นเรื่อง
สกปรก ไม่มีคุณ ธรรม เต็มไปด้ว ยปัญ หาทุจริต คอรัปชั่น ฯลฯ ซึ่งในที่สุดก็ทําให้โครงสร้างส่ว นบน
ของระบบสังคมการเมืองภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ของไทย ประสบกับปัญหาความไร้เสถียรภาพ ดังประจักษ์พยานที่เห็น
นโยบายหลักบนพื้น ฐานแห่งปรั ชญาและกรอบอุด มการณ์ท างการเมื องของพรรคสร้างไทย
จึงมุ่งไปที่การสร้ างกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองผ่า นระบบปฏิบัติการทางสังคมต่าง ๆ
เพื่อหลอมรวมคุณค่าของลัทธิประชาธิปไตยให้กลืนเข้ากับรากฐานทางด้านการจริยปรัชญาของสังคมไทย
จนเกิ ด “ประชาธิ ปไตยที่ มี คุ ณ ธรรม” หรื อ “ประชาธิ ป ไตยที่ มี คุ ณ ภาพ” เพื่อ เป็ น รากฐานทาง
“โครงสร้างส่วนลึก” สําหรับรองรับ “โครงสร้างส่วนบน” ของระบบสังคมการเมืองภายใต้การปกครอง
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ในระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย์ท รงเป็ น พระประมุข ของไทย ให้ส ามารถแก้ไขปัญ หา
ในมิติต่าง ๆ ของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
พรรคสร้างไทยจักผลักดันการปฏิรูปทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของชาติ
ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยจักสนับสนุนให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่าง ๆ รวมถึงผลักดัน
การปฏิรูประบบบริหารองค์กรภาครัฐให้มีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น เพื่อสร้างหลักประกันแห่ง
“สิท ธิ เสรี ภาพและความเสมอภาค” ให้กั บประชาชน ตลอดจนจักเทิด ทู นสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
เพื่อ ให้ เป็น หลั กประกั น แห่ ง “ความเป็น ภราดรภาพ” ในความเป็น พี่ น้อ งภายใต้ “พ่อ ” เดีย วกั น
ของความเป็น ไทยอัน จักเสริมสร้างให้ปวงประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงภาวะแห่ง “สิท ธิเสรีภาพ
ความเสมอภาค และความเป็น ภราดรภาพ” ที่ไพบูลย์ บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยที่ตั้งอยู่
บนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
พรรคสร้างไทยจักผลักดันนโยบายการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น โดยจะอาศัยหมู่บ้านหรือชุมชน
เป็นหน่วยพื้นฐาน สําหรับสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ของแต่ละชุมชน ท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังประชาธิปไตยขั้น พื้น ฐานในระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน สําหรับ
เป็นรากฐานรองรับประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศชาติต่อไป
พรรคสร้างไทยจักผลักดันการส่งเสริมให้สถาบันพรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง และเป็นที่เชื่อถือ
ยอมรับของประชาชน ด้วยการเริ่มที่พัฒนาตัวเองก่อน เพื่ออาศัยสถาบันพรรคการเมืองเป็นเครื่องลดต้นทุน
ในการคัดเลือก “คนดี” เข้าสู่ระบบการเมือง ภายใต้หลักการ “พรรคเลือกคนและประชาชนเลือกพรรค”
เมื่ อ ประชาชนเชื่ อ มั่ น ที่ จ ะเลื อ กพรรคการเมื อ งยิ่ ง กว่ า ตั ว บุ ค คล ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเลื อ กตั้ ง
ของนักการเมืองแต่ละคน ก็จะลดน้อยลง ซึ่งในที่สุดจะช่วยแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง
เพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งให้ลดน้อยลงได้ เหมือนเช่นแบบอย่างของประเทศประชาธิปไตย
ที่พัฒ นาแล้ว ทั้งหลายในโลก ที่สามารถอาศัย การแข่งขันของสถาบัน พรรคการเมืองที่เข้มแข็งภายใต้
การตรวจสอบของประชาชน เพื่ อ เป็ น กลไกคั ด เลื อ กนัก การเมื อ งที่ มีคุ ณ ภาพเข้ า สู่ ร ะบบการเมื อ ง
และลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในบ้านเมืองของประเทศต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นผลสําเร็จให้เห็นมาแล้ว
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นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ภายใต้แนวโน้มของวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาการขาดแคลนพลังงาน เนื่องจากน้ํามัน
ที่เป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกนับวันมีแต่จะลดน้อยลง ๆ ตลอดจนภัยธรรมชาติจากวิกฤติภาวะโลกร้อน
ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของโลก พรรคสร้างไทย
จะให้น้ําหนักความสําคัญกับนโยบายสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการส่งเสริมความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีดุลยภาพ เพื่อให้ร ะบบเศรษฐกิจไทยมีภูมิคุ้มกัน ต่อปัญหาของผลกระทบต่าง ๆ
จากแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์
พรรคสร้างไทยจะให้ค วามสําคัญ กับนโยบายการพัฒ นาภาคเกษตรอุตสาหกรรม ตลอดจน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม เพื่อเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ
พรรคสร้างไทยจะให้ค วามสําคัญ กับนโยบายปฏิรูปที่ ดิน เพื่อให้ เกิด การนําที่ ดิน ซึ่งยังไม่ไ ด้
ใช้ประโยชน์เต็มที่มาใช้สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มศักยภาพของที่ดิน
แต่ละแปลง
พรรคสร้างไทยจะให้ค วามสําคัญ กับนโยบายส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน ของกลุ่มเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ในภาคการผลิตจริง ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเข้มแข็ง
ของกลุ่มเศรษฐกิจขนาดเล็กในภาคชนบท ตลอดจนยกระดับศักยภาพของประชาชนให้เกิด การบริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริโภคทรัพยากรน้อย แต่ให้ประโยชน์สุขสูงสุดและสร้างความสุขที่ยั่งยืนแก่ชีวิต
ควบคู่กับยกระดับศักยภาพด้านการผลิตในทางที่เป็น ไปเพื่อใช้ทรัพ ยากรและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ต่อการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง
นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
การสร้างสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อนําไปสู่การมี “ชีวิตที่ดี” ของประชาชน คือ บรรทัดสุดท้าย
แห่งเป้าหมายของพรรคสร้างไทย
ทั้งนี้ พรรคสร้างไทยจักส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มคนในลักษณะต่าง ๆ เช่น
กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มจิตอาสา ฯลฯ โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ช่วยในการจัดการความรู้ เพื่อเป็นเครื่องเสริมสร้างให้สังคมไทยก้าวสู่การเป็น “สังคมฐานปัญญา”
และเป็น “สังคมแห่งสุขภาวะ” ซึ่งผู้คนสามารถคิดได้อย่างเที่ยงตรงในเหตุในผล โดยกําหนดเป้าหมายของ
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“ผลที่ดีที่จักนําไปสู่สุขภาวะทั้งทางด้านกาย จิต สังคม และจิต ปัญญา” ได้อย่างถูกต้อง แล้วลงมือ
ประพฤติปฏิ บัติเพื่อกระทํา “เหตุ ” ให้บรรลุ ถึงเป้าหมายของผลที่ ดีนั้น ๆ อย่างถูกทาง ตลอดจน
เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ของกลุ่ม ทั้งในด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม แยกขยะ ปลูกต้นไม้ ส่งเสริมสุขภาพ ออกกําลังกาย
เล่นกีฬา ออมทรัพย์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการประกอบอาชีพ และการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการของกลุ่ม เป็นต้น
พรรคสร้ า งไทยจะให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด สถาบั น ครอบครั ว ที่ มี ค วามอบอุ่ น
ปลอดภัย เพื่อเป็น หน่ว ยพื้นฐานในการสร้างความเข้มแข็ง ของสังคม ให้มีภูมิคุ้มกัน ต่อการเผชิญ กับ
ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ภายใต้อิทธิพลของข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ในโลกยุคโลกาภิวัตน์
พรรคสร้ า งไทยจั ก ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ นโยบายส่ ง เสริ ม การนํ า หลั ก ธรรมทางศาสนามาใช้
ในการดํารงชีวิต เพื่อลดการบริโภคอบายมุข สิ่งเสพติดที่นําไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปั ญ หาของเยาวชนที่ ตั้ ง ครรภ์ ก่ อ นวั ย อั น ควร ปั ญ หาโรคเอดส์ การติ ด ยาเสพติ ด การติ ด เกมส์
และการพนัน รวมถึงความตกต่ําทางด้านสติปัญ ญาและความตกต่ําในผลการศึกษาของเยาวชนไทย
เป็นต้น
พรรคสร้างไทยจะให้ความสําคัญกับการเตรียมสังคมไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ฐานสังคมผู้สูงอายุ
ภายใต้โครงสร้างประชากรที่ผู้สูงอายุจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้นี้ ในขณะที่อัตรา
การเกิด ของประชากรใหม่ลดจํานวนลง อันจะส่ง ผลกระทบต่อโครงสร้างการผลิต และการให้บริการ
ของประเทศ
นโยบายด้านการศึกษา
เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็น “สังคมฐานปัญญา” การยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบ
การศึกษาหลักของชาตินั้น เป็นนโยบายที่พรรคสร้างไทยให้น้ําหนักความสําคัญในลําดับต้น ๆ
พรรคสร้างไทยจะให้ความสําคัญ กับนโยบายพัฒ นาคุณ ภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้สามารถเป็น แบบอย่างอ้างอิงที่ดีสําหรับการเรีย นรู้และเลียนแบบของเยาวชน นักเรีย น นิสิต
นักศึกษา ทั้งในด้านการดํารงชีวิตที่ดี และการเป็นผู้มีสติปัญญาใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา
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พรรคสร้างไทยจะให้ความสําคัญกับนโยบายเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ซึ่งเป็นช่วงวัยสําคัญ
ที่สมองของเด็กกําลังเจริญเติบโตและมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุด โดยจะสนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้
เกี่ ย วกับ วิธี การอบรมเลี้ย งดู ลูก อย่ างถูก ต้อ ง ให้ กับ พ่อ แม่ ผู้ป กครอง ตลอดจนพี่ เลี้ ย งเด็ ก และครู
ที่รับผิดชอบการสอนเด็กเล็ก
พรรคสร้างไทยจะสนับสนุน นโยบายให้เกิดโรงเรียนดี ๆ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ในแต่ละด้าน
อันไม่จําเป็น ต้องรวมศูนย์ความโดดเด่นในทุกด้านอยู่ที่โรงเรียนซึ่งมีชื่อเสียงเพียงไม่กี่แห่ง ทั้งนี้ เพื่อให้
พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเลือกส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านได้ต ามจุดเด่นของโรงเรียนนั้น ๆ
เช่น โรงเรียนที่เด่น ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา โรงเรียนที่เด่นด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม
หรือ เด่ น ด้ านการปลู กฝัง คุณ ธรรม จริย ธรรมให้กั บนัก เรี ย น เป็น ต้น โดยไม่ ต้องแย่ งส่ งบุต รหลาน
ไปเรียนยังสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งอยู่ห่างไกล อันก่อให้เกิดภาระในการเดินทางของเด็ก และเกิดช่องว่าง
ระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองกับเด็กเนื่องจากมีเวลาอยู่ร่วมกันน้อยลง เพราะปัญหาการเดินทาง
พรรคสร้างไทยจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์กรความรู้ที่สามารถจะนําไปสู่การแก้ปัญหา
บ้านเมืองได้อย่างสอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขของสังคมไทย ตลอดจนจักส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพ
ระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้ผู้จบการศึกษามีงานทํา มีรายได้
มีความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว ตลอดจนมี “ปัญญา” ที่จักยกระดับการพัฒนาชีวิตให้เกิดความเจริญ
งอกงามยิ่ง ๆ ขึ้น สู่ความมี “ชีวิตที่ดี” และมีความสุขอย่างยั่งยืน
นโยบายด้านต่างประเทศ
พรรคสร้างไทยจักผลักดันนโยบายเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกภูมิภาคของโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม การศึกษา วัฒนธรรม และความมั่น คงของชาติภายใต้หลักการ
แห่งประโยชน์สุข ที่ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน
นโยบายด้านความมั่นคง
ปัญหาความมั่นคงของชาติภายใต้บริบทการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างรุนแรงเข้มข้น
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน ตลอดจนวิกฤติปัญหาพลังงานและภัยธรรมชาติต่าง ๆ จากภาวะโลกร้อน
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ซึ่งสามารถส่งผลกระทบไปถึงปัญหาความมั่นคงด้านอาหารและปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์นั้น
สามารถจะนําไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่สั่นคลอนความมั่นคงของชาติได้ ถ้ารัฐบาลภายใต้ระบอบ
การเมืองการปกครองที่ดํารงอยู่นั้น ๆ ไม่สามารถแก้ไขวิกฤติปัญหาของประชาชนได้ทันต่อข้อเรียกร้อง
และความคาดหวังของประชาชน การสร้างความมั่นคงของชาติในยุคสมัย นี้ จึงมีมิติที่กว้างขวางกว่า
แค่การสร้างความเข้มแข็งของกองทัพเพื่อการรบและป้องกันประเทศชาติจากศัตรูผู้รุกรานเท่านั้น
พรรคสร้างไทยจะให้ ค วามสําคัญ กับนโยบายสนับสนุน การพัฒ นาประสิท ธิภาพของกองทั พ
ด้ว ยเทคโนโลยี ท างการทหารที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ให้ มีส มรรถนะและประสิ ท ธิ ภ าพที่ จัก ป้ องกั น ประเทศ
ทั้ง ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ตลอดจนการปรับโครงสร้างของกองทัพ ให้มีข นาดที่เหมาะสม
ควบคู่กั บ การส่ ง เสริ ม ให้ ก องทั พ ได้ ย กระดั บ การเรีย นรู้เ พื่ อ ให้ เ ห็ น มุ ม มองของมิ ติ ความมั่น คงใหม่ ๆ
ที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศชาติในโลกอดีต ซึ่งกองทัพจําเป็น ต้อง
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอันมีผลกระทบ ต่อความมั่นคงของประเทศเหล่านั้น แม้จะไม่โดยทางตรง
ก็ต้องเกี่ยวข้องโดยทางอ้อม ทั้งนี้ เพื่อจักมีส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศได้อย่างเหมาะสม
พรรคสร้ า งไทยจั ก สนั บ สนุ น นโยบายส่ ง เสริ ม ให้ ก องทั พ ไทยเป็ น กองทั พ แห่ ง การเรี ย นรู้
เพื่อให้มีความรอบรู้ที่จะอาศัยศักยภาพของกองทัพในการมีส่วนช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ และสร้างความมั่นคง
ของประเทศ อย่ า งถู ก ต้อ งเที่ ย งตรงในเหตุ ใ นผล ตลอดจนจะสนั บ สนุ น การสร้ างหลั ก สู ต รเรี ย นรู้
ให้กับทหารเกณฑ์เสริมจากหลักสูตรการฝึกอบรมปกติในด้านการทหารที่มีอยู่ เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ เมื่อทหารเกณฑ์เหล่านั้นปลดประจําการไปเป็นพลเรือน
ข้อบังคับพรรคสร้างไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับพรรคสร้างไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งพรรคสร้างไทย เมื่อวัน ที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กําหนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์
ในการบริหารพรรคและดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดข้อบังคับพรรคไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคสร้างไทย พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
เป็นต้นไป
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรีย กว่า “พรรคสร้างไทย” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
“SRANGTHAI PARTY” ใช้ชื่ออักษรย่อว่า “สท” หรือ “ST”
ข้อ ๔ พรรคสร้างไทยใช้เครื่องหมายเป็นภาพ

โดยมีคําอธิบายความหมายภาพเครื่องหมายพรรค ดังนี้
ตอนบนสีแดง หมายถึง ชาติ
ตอนล่างสีน้ําเงินสองด้าน หมายถึง ประชาชน และการเมือง
เมื่อรวมกันจะหมายถึง ประชาชนและการเมืองค้ําจุนชาติไว้
ตอนกลางสีน้ําเงิน หมายถึง ความสงบสุข
ข้อ ๕ สํานักงานใหญ่พ รรคสร้างไทย ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๕๙๙/๑๓ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
ข้อ ๖ สาขาพรรคสร้างไทยที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด ให้เรียกชื่อว่า พรรคสร้างไทย
สาขา…………………………. โดยจะมีชื่อใดให้เป็นไปตามที่หัวหน้าพรรคกําหนด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ข้อ ๘ การสมัครเป็นสมาชิกพรรค ให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคด้วยตนเอง พร้อมด้วย
เอกสารประกอบตามที่น ายทะเบีย นพรรคการเมืองกําหนด และให้คํารับรองว่าตนเองมิได้เป็น สมาชิก
พรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ให้ น ายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคเสนอใบสมั ค รสมาชิ ก พรรคต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค
พิจารณาพร้อมด้วยคําคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้น
มีสิทธิได้รับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรค ต้องทําเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย
คําคัดค้านให้ยื่น ต่อนายทะเบีย นสมาชิกพรรค หรือนายทะเบีย นสมาชิกสาขา แล้ว แต่กรณี
และให้สงวนคําคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ
ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริ หารพรรคมีม ติไม่ รับ ผู้ใ ดเป็ น สมาชิก พรรคโดยจะมี คํา คัด ค้า น
หรือไม่ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุด ของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถ้ าสมาชิก ผู้นั้น ดํารงตําแหน่ง เป็น สมาชิ ก
สภาผู้แ ทนราษฎรด้ ว ย มติข องพรรคต้องเป็ น มติข องที่ป ระชุ มร่ ว มของคณะกรรมการบริ หารพรรค
และสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรที่สั งกัด พรรค และมติ ดังกล่ าวต้ องมีค ะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่าสามในสี่
ของจํ า นวนกรรมการบริห ารพรรคและสมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง หมด และการลงมติ
ให้ลงคะแนนลับ แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุท ธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ที่พ รรค
มีมติคัดค้านว่า มติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพ
สิ้น สุดลง นับแต่วัน ที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ว่ามติดังกล่าวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
(ข) เป็น ผู้ที่พ ร้อมจะเสีย สละ และพากเพีย รในการทํางานเพื่อพรรค และอุด มการณ์
ของพรรค จนประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
(ค) เป็นผู้มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
(ง) เป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ มี ปั ญ หาขั ด แย้ ง หรื อ บกพร่ อ ง จนได้ รั บ การตํ า หนิ จ ากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เสถี ย รภาพของพรรคและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ด้วยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
(๒) สนั บ สนุ น สมาชิ ก พรรคผู้ ที่ พ รรคได้ พิ จ ารณาส่ ง ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในทุ ก ระดั บ
และให้ความร่ว มมือในการดําเนิน งานของพรรคด้ว ยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจ เพื่อความก้าวหน้า
ของพรรค
(๓) ปฏิบัติต ามกฎ ระเบีย บ ข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุน นโยบาย
และมติของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิก
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดํา เนิ น การทางการเมื อ งอย่ างจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อง เพื่ อให้ พ รรคได้ ก้ า วไปสู่
การมีบทบาททางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรค เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามอุดมการณ์
(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให้ความสําคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่าสมาชิกพรรค
เป็นบุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค
หมวด ๕
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงกําหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิก
และประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ
เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้ อ มูล ข่า วสารทางด้ านการเมือ ง เศรษฐกิจ และสัง คม
เพื่ อกระตุ้ น เตื อ นให้ สมาชิก และประชาชนทั่ ว ไปเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง เพื่ อ สิท ธิ ประโยชน์
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรท้องถิ่นตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
(๖) พรรคจะส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก และประชาชนทั่ ว ไปได้ เ ข้ า ชม หรื อ เข้ า ฟั ง การอภิ ป ราย
หรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหาพรรค และกรรมการสาขาพรรค ร่วมกันสร้างพรรค
ให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับต้องยึด มั่น
ในอุด มการณ์ข องพรรคและไม่ฝ่าฝืน ต่อระเบียบ ข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง
(๒) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขา ไปแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่โจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์
สมาชิกพรรคด้วยกันหรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบ่อนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ปกปิดความผิด
และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ต้องรีบแจ้ง
ให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ของรัฐ หรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผู้ปฏิบัติง านของพรรคไม่พึงนําความลับของพรรคที่ได้มีมติไว้ ไปเปิด เผยต่อบุคคลอื่น
แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินการในรัฐสภา สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้
ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําให้การเมืองมีคุณ ธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติและดํารงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๓) ต้องศึกษาและทําความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบใหญ่ด้วยการเสียสละ และให้ความรู้
ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
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หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๑๙ ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารพรรค
จํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ข้อ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให้ ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลื อ กตั้ ง หั ว หน้ า พรรคหนึ่ ง คน ในการเสนอชื่ อ ผู้ เ ป็ น หั ว หน้ า พรรคต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่
ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๙
(๓) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรค
ในตํา แหน่ง ต่าง ๆ ต่อที่ ประชุ มใหญ่ โ ดยคํานึง ถึง ความอาวุโ สทางการเมือง ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเหมาะสม และการเสี ยสละให้กับพรรคจํ านวนกึ่ งหนึ่ งของจํ านวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจํานวนที่มีเศษ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่เป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกเป็นกรรมการ
บริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
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ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการให้มีผู้แทนจากภาคต่าง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อ
กับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก
(๖) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออกหรือขาดจากสมาชิกภาพ ให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค
สิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ถือว่าหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย
เมื่อตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้าพรรค
มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทําหน้าที่แทน จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งต้องกระทําภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
แต่ถ้าตําแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นตําแหน่ง หัวหน้าพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้รองหัวหน้าพรรค
ลําดับต้นทําหน้าที่แทน และให้มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากเกิดกรณีอื่นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคจากตําแหน่งทั้งคณะ หรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในข้างต้น ให้หัวหน้าพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ่เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณี ที่มี เหตุ ให้ ค ณะกรรมการบริห ารพรรคพ้น จากตํา แหน่ งทั้ ง คณะ ให้ ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยกเว้นกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากสมาชิกภาพ
ของพรรค
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ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายพรรค
และข้อบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไม่ให้พ รรคการเมืองและผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งใช้เกิน วงเงิน
ตามกฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) ค่า ใช้ จ่ ายเกี่ย วกับ การเลือ กตั้ง สมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎรแบบสั ด ส่ ว น ให้ จั ด สรร
เป็นจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อแต่ละบัญชี
ที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ่ า ยต่ า ง ๆ ของพรรค
คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบ เลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการต่าง ๆ และการกระทําหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้ดําเนินงานของพรรคเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๙) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ
ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
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(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรคและคณะทํางานเฉพาะกิจ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๑๓) จัด ตั้ ง แผนกต่า ง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่ อ ดํา เนิ น การตามนโยบายของพรรค
และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําพรรคชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํ า นาจหน้ า ที่ อื่ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ ง ไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย
และกฎ ระเบียบของพรรค
ข้อ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมืองให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริ หารพรรคไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํ านวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน้ าพรรคมี อํ านาจความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน้ า พรรค หรื อ คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ น ผู้ ต รวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรคตามที่ ค ณะกรรมการ
บริห ารพรรคมอบหมายและให้รับ ผิด ชอบโดยตรงจากหัว หน้า พรรคหรื อรองหัว หน้ าพรรคในกิจ การ
ที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญ ญิ ก พรรคมี ห น้ า ที่ ใ นการควบคุ ม รายรั บ รายจ่ า ยเงิ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพ้นจากตําแหน่ ง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๕ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห้ ส่ ง ผู้ ใ ดเป็ น ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๒๖ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
ข้อ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงค์ของสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนซึ่งอยู่ในภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนโดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้
(๒) ให้ผู้ แ ทนสมาชิกผู้ ริเริ่ มจั ด ตั้ง สาขาในจังหวัด นั้น ๆ ยื่น แสดงความจํ านงเพื่อ ขอจั ด ตั้ ง
สาขาพรรคต่อสํานักงานใหญ่พรรคเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่งบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปด้วย
ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือ
แจ้งต่อตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเป็นครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคได้ประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแล้ว
ให้แจ้งสํานักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวัน
นั บ แต่ วั น ที่ ป ระชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรคเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามกฎหมายต่ อ ไป การประชุ ม เพื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคดั งกล่า ว ต้อ งมี สมาชิ กพรรคซึ่ง มีภูมิ ลํา เนาตามหลัก ฐานทะเบี ย นราษฎร
อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๓๐ ให้ มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว
สิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่และให้ลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๐
(๒) เลื อกประธานสาขาพรรคเป็ น ลํ าดั บแรกแล้ว เลื อกรองประธานหนึ่ งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่ อบุค คลที่ จะได้รั บเลื อกตั้งเป็น คณะกรรมการสาขาพรรคจะต้อ งมี ผู้รับ รอง
ไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๓๓ ให้สาขาพรรคการเมืองมีอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เบื้องต้น

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๗๘
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๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๔) จัดทําบัญชีร ายรับ รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาท้องถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรคและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานการประชุม
(ค) เรี ย กประชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรคโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัด ตั้งขึ้ น เพื่อขอให้มีการทบทวนมติ ในกรณีที่ มีค วามจํ าเป็น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เ กินสามวั น
ซึ่งหากพ้นกําหนดดังกล่าวให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง ให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่มีตําแหน่งรองลงมาลําดับต้นทําหน้าที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง
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๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ให้ปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุ ก ารสาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขานุ ก ารสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน
หนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่ น ของสาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหน่ง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่งหรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรค
พ้นจากตํ าแหน่งอยู่ในตํา แหน่งเพื่ อปฏิบัติ หน้าที่ต่อ ไปจนกว่ านายทะเบีย นพรรคการเมืองจะตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากวาระตามข้อ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ต้องโทษคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๗ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของสาขานั้น
เข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ ให้มอบหมาย
ให้รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้
ข้อ ๓๘ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบปี
และรับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไม่ครบตามมาตรา ๒๖ ให้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
การประชุมใหญ่พรรคการเมือง
ข้อ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่ ง ในสามของจํ านวนกรรมการบริห ารพรรคการเมือ ง หรื อ สมาชิ กจํ า นวนไม่ น้อ ยกว่า หนึ่ งในสิ บ
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่หรือไม่น้อยกว่าสองพัน คน แล้ว แต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน มีสิท ธิ
เข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๘๑
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๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๔๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมี ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๔๒ ในการประชุม ใหญ่ต้ องมีส มาชิ กตามข้อ ๔๑ มาประชุม ไม่ น้อ ยกว่า สองร้ อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
การลงมติ ให้ถื อเสี ย งข้ างมากของสมาชิ กที่ม าประชุม ในกรณีที่มี เสีย งเท่ ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๓ ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม
ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคลําดับต้นไม่มาให้รองหัวหน้าพรรคลําดับถัดมา
ทํ า หน้ า ที่ แ ทน ถ้ า รองหั ว หน้ า พรรคไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ม าประชุ ม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
แต่ถ้าหากเลขานุการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรค หรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๔ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการการคั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินไปในรอบปีที่ผ่านมา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง
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๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่ว ม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๓ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๔๕ คําบอกกล่าวเรีย กประชุม ใหญ่ ทุกคราว ให้หั ว หน้ าพรรคแจ้งกํ าหนดการประชุ ม
ให้ ส มาชิ กพรรคทราบล่ว งหน้ า ไม่ น้ อยกว่า เจ็ด วั น โดยระบุ วั น เวลา สถานที่ และระเบี ย บวาระ
การประชุมด้วย
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๔๖ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้งและหัวหน้าพรรค
เป็ น ผู้ กํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ป ระชุ ม หรื อ เรี ย กประชุ ม เป็ น พิ เ ศษอี ก ก็ ไ ด้ ต ามความจํ า เป็ น
หรื อ ตามคํ า ขอจากกรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวนคณะกรรมการ
บริ หารพรรคทั้ง หมดร่ ว มกั น ขอให้เ ปิด ประชุม เป็ น พิเ ศษ ในการขอให้ มีป ระชุ มพิ เศษจะต้อ งมี ว าระ
หรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๔๗ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคต้ อ งมี ก รรมการบริ ห ารพรรคมาประชุ ม
ไม่ น้อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ งของจํา นวนคณะกรรมการบริห ารพรรคที่มี อยู่ ในคณะนั้ น จึ งจะเป็น องค์ป ระชุ ม
ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ก็ ใ ห้ ร องหั ว หน้ า พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให้ เ ลขาธิ ก ารพรรค
เป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง
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ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรคการเมื อ ง
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจําปีของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรไม่ ว่ า จะเป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปหรื อ เป็ น การเลื อ กตั้ ง แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบสัดส่วนในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ข้อ ๕๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติให้ถือเสีย งข้างมากของสมาชิกที่มาร่ว มประชุม กรณีที่มีเสีย งเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๑ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุมให้รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม
ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมและให้เลขานุการ
สาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
ข้อ ๕๒ กิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น
(๑) กิจการตามที่บัญ ญัติไว้ในพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๓ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกคราว ให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกําหนด
การประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนและประธาน
สาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็นหรือตามคําร้องขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีประชุมพิเศษ
จะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๕๕ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ต้ อ งมี ก รรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่ มี อ ยู่ ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม
โดยให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธานได้
ก็ให้รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แทนและให้เลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๗ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพ ย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน อาจคํานวณเป็น เงิน ได้ข องพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทําบัญ ชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บ รองความถู ก ต้ อ ง ตลอดจนจั ด ส่ ง บั ญ ชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง
ข้อ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

การลงรายการบัญชี ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยครบถ้วน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายได้ของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง
ข้อ ๕๙ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการจัดกิจกรรมหาทุน
ของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย์ สิ น และประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป็ น เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ จ ากการบริ จ าค
แก่พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
ข้อ ๖๐ สมาชิก พรรคการเมื องอาจเสีย ค่าบํ ารุ งพรรคประจํ าปี ส่ว นอั ต ราที่จ ะเก็บ เท่ าไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้น ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๖๑ การบริจาคแก่พ รรคการเมืองให้เป็น ไปตามบทบัญ ญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๖๒ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่า ได้กระทําหรือละเว้นการกระทําอันควรแก่การลงโทษ
ต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรค มีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๖๓ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๖๒ แล้ว ให้หัวหน้าพรรคมอบอํานาจให้กรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล หัวหน้าพรรค
มีอํานาจสั่งยกข้อกล่าวหานั้น พร้อมทั้งรายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่งตั้งกรรมการ หรือสมาชิกไม่เกิน กว่าห้าคน เป็นกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าพรรคก็ได้
ข้อ ๖๔ ในการพิ จ ารณาข้ อ กล่า วหาสมาชิ ก ต้อ งให้ โ อกาสแก่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาแก้ ข้ อ กล่ า วหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่หัว หน้าพรรคเห็น ว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้น จากการเป็นสมาชิกพรรค
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ถือเป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ ๖๖ การพ้น จากสมาชิกพรรคกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดําเนินการต่อไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคท้าย
หมวด ๑๔
การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
ข้อ ๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคจะทําได้ก็แ ต่ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๖๘ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๖๙ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกันดํารงรักษาพรรคให้ดํารงอยู่คู่ปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เว้นแต่สิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ตามกฎหมาย
ข้อ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแล้ว ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคสร้างไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคสร้างไทย จํานวน ๑๗ คน ดังนี้
๑. นายประดิษฐ์ วงศ์วิลัย
หัวหน้าพรรค
๒. นายวรเทพ จาววงศ์สันต์
รองหัวหน้าพรรค
๓. นายเริงศักดิ์ สูทกวาทิน
รองหัวหน้าพรรค
๔. นายอดิศร รักษาวงศ์
เลขาธิการพรรค
๕. นายอุดม ชลสิริรุ่งสกุล
รองเลขาธิการพรรค
๖. นางพิณสรวง พิมพ์สวัสดิ์
เหรัญญิกพรรค
๗. นายธิติพันธ์ โอภาสปัญญา
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นายปราโมทย์ หาญศีลวัต
โฆษกพรรค
๙. พันตํารวจเอก มนูญวิชญ์ มายะการ
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. พันตํารวจเอก ไพฑูรย์ พลการ
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นางสาวทวีพร สุภมร
๑๒. นายดรันต์ อุระวัฒนพันธุ์
กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายสุนทร วัฒนพิทักษ์สกุล
กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นายประดิษฐ์ ครุฑเหิร
กรรมการบริหารพรรค
๑๕. นางสาววรลักษณ์ สุทธิประเสริฐ
กรรมการบริหารพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง
๑๖. นายศุภกร คชสถาน
๑๗. นายเสวย พีวงษ์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

