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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคไทยถาวร
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคไทยถาวร ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๗ /๒๕๕๖ ตั้งแตวัน ที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบัง คับพรรคการเมือง
และรายชื่อคณะกรรมการการบริหารพรรคไทยถาวร ดังนี้
นโยบายพรรคการเมือง
พรรคไทยถาวร พ.ศ. ๒๕๕๖
จุดยืนพรรคไทยถาวร พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. พรรคไทยถาวรจะเทิดทูนและธํารงไวซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริยและรัฐธรรมนูญ
ที่เปนประชาธิปไตยจะปกปองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. พรรคไทยถาวรจะทําหนาที่สถาบันทางการเมืองที่เขมแข็ง เพื่อตอสูใหไดมาและรักษาไว
ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงที่เคารพการตัดสินใจของประชาชน
๓. พรรคไทยถาวร จะยึดมั่นในหลักนิติรัฐหลักนิติธรรม ความเทาเทียมกันภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และการบั ง คับ ใชกฎหมายอยา งเครง ครั ด จะตอสูเ พื่ อใหคนไทยทุกคนเขาถึงและไดรับ ความยุติธ รรม
อยางถวนหนากัน
๔. พรรคไทยถาวร จะบริหารกิจการบานเมืองใหโปรงใสทุกขั้นตอน และสงเสริมใหขาราชการประจํา
มีสวนรวมในการทํางานทางการเมืองอยางเปดเผย เพิ่มจิตสํานึกในการรับใชชาติและหนาที่ของตนเองตอชาติ
และประชาชน
๕. พรรคไทยถาวร จะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีที่เปนธรรมและนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนหลักชัย ทั้งนี้ โดยตระหนักวาประชาชนคนยากจนที่สมควร ไดรับการดูแลเปนพิเศษ เพราะ
กลุมบุคคลดังกลาวยังขาดความเขมแข็งทางดานทุน ขาวสาร การศึกษาและเทคโนโลยี
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๖. พรรคไทยถาวร จะสนับสนุนใหประเทศไทยสามารถแขงขันไดทุกเวทีโลก และเปนศูนยกลาง
ของอาเซียนทั้งดานการขนสงถนนรถไฟรางคูและรถไฟความเร็วสูง และระบบโลจิสติกส ศูนยบรรจุ
และคัดแยกสินคา
๗. พรรคไทยถาวร จะยึดมั่นเอาความสุข สุขภาพแข็งแรงและความมั่งคั่งร่ํารวยของประชาชน
เปนเปาหมายสูงสุด โดยมุงขจัดความยากจนโดยใชหลักการลดรายจายเพิ่มรายไดขยายโอกาสใหกับประชาชน
เป น แนวทางในการทํ า งาน และจะปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ อ ยู อ าศั ย บ า นเรื อ นประชาชน รวมทั้ ง
อาคารสถานที่ราชการใหสมดุลกับธรรมชาติ และถูกตองตามหลักภูมิทัศนสถาปตยกรรม
๘. พรรคไทยถาวร พลังงานของชาติประชาชนคนไทยตองไดรับประโยชนกอน โดยใหมีการวิจัย
และพัฒนาตอยอดจากการลงทุนของตางประเทศ เพื่อผลประโยชนอันสูงสุดของประชาชน
๙. พรรคไทยถาวร จะดํารงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ ขนบธรรมเนียมไทยใหดํารงคงอยู
ยาวนานตลอดไป
นโยบายหลักพรรคไทยถาวร พ.ศ. ๒๕๕๖
นโยบายการเมือง
นโยบายบริหาร
นโยบายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายพลังงาน
นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายเกษตร
นโยบายการศึกษา
นโยบายวัฒนธรรมและความนิยมในความเปนชาติ
นโยบายสาธารณสุข
นโยบายดานแรงงานการสรางงานและสวัสดิการสังคม
นโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นโยบายการตางประเทศ
นโยบายคมนาคม
นโยบายปองกันประเทศและความมั่นคงของชาติ
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นโยบายหลัก
ประเทศไทยของเราในวัน นี้กําลังเผชิญ กับวิกฤตการณอยางมากมายหลายดานไมวาจะเปน
ทางดานการเมืองการปกครอง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอม ทําใหประเทศ
ไมพัฒนาไปในแนวทางที่ควรจะเปนดังนั้นในวันนี้ประเทศไทยของเรา ตองไดรับการฟนฟูดูแลเปนอยางมาก
ในการแกปญหาและพัฒนาประเทศอยางเรงดวนโดยการเรงปฏิรูปในทุกดาน ดวยแนวคิดและนโยบาย
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง ดวยความรอบรู และดวยสติปญญา ที่มีความเขาใจในปญหาตาง ๆ
อยางแทจริงพรรคไทยถาวรจึงรับอาสาพี่นองประชาชนคนไทยทุกคนเขามาแกไขวิกฤตการณและฟนฟูประเทศ
ดวยแนวนโยบายของพรรคที่เนนความสําคัญในประเด็นตอไปนี้
แนวคิดในการพัฒนาประเทศ เนนการบริหารเชิงกลยุทธในระดับชาติโดยใชสติปญญาและความรู
ของผูรว มอุดมการณเดียวกัน และมีวิสัยทัศนที่มองโลกจากความเปนจริง เพื่อมาปรับเปลี่ยนสังคม
และประชาชนคนไทยใหกาวหนาไปสูความเจริญรุงเรืองอยางสมดุลและยั่งยืนตอไป
ปรับเปลี่ยนการบริหาร ปรับเปลี่ยนโครงสรางและกลไกการทํางานของภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ
ปรับ ปรุง ทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติง านของขาราชการ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐ
จากการควบคุมมาเปนการสนับสนุน และเอื้ออํานวยความสะดวกแกภาคเอกชน ใหมีศักยภาพในการแขงขัน
กับนานาประเทศ และเปนประโยชนโปรงใสตอภาคประชาชนในดานบริการสาธารณะ เนนการพัฒนา
และปฏิรูปการเมืองอยางตอเนื่อง
ปฏิรูปภาคเอกชนสงเสริมใหเกิดการปฏิรูปกิจการในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานการผลิต
ทั้งในสวนของเกษตรกรรมอุตสาหกรรม การเกษตรพาณิชยกรรมและการใหบริการโดยสงเสริมใหภาคเอกชน
มีประสิทธิภาพสูง และเกิดคุณภาพในระดับมาตรฐาน ที่จะแขงขันกับตางประเทศได อันจะนําไปสู
ความมั่งคั่งร่ํารวยตอไป
ชวยเหลือสังคมใหเขมแข็งและสามารถยืนหยัดไดดวยตนเอง เสริมสรางจิตสํานึกแหงการอยูรวมกัน
ดวยความเกื้อกูล ชวยเหลือซึ่งกันและกันและรวมมือทําประโยชนใหแกสวนรวม สงเสริมวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหเกิดประโยชนกับสังคมไทยในทุกดาน
พัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต เสริม สร างคุ ณ ภาพชี วิต ให กับ ประชาชนให เ ปน คนที่มี คุ ณ คา ในตัว เอง
สามารถชวยเหลือตัวเองไดไมเดือดรอนสังคมหรือผูอื่นโดยการสนับสนุนชวยเหลือทั้งในดานการศึกษา
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การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหเหมาะสม
กับความเปนอยูและธรรมชาติชีวิตประจําวัน และการมีสวนรวมของประชาชนในทุกชุมชน สรางความผาสุก
ใหเกิด กับ ตนเองและในชุม ชน ใชจุดเดน จุดแข็ง ของตนเองในการพัฒนาชุมชนของตนเองใหเขม แข็ง
และมั่นคงตอไป
พรรคไทยถาวร จะใชแนวคิดดังที่กลาวมาขางตนในการดําเนินนโยบายและปฏิรูปประเทศไทย
ใหมีเกียรติและศักดิ์ศรี เทียบเทากับชาติอื่น ๆ ในโลกนี้ โดยมีระบอบการเมืองที่เปนประชาธิปไตย
อันสมบูรณอยางแทจริง
นโยบายการเมือง
นโยบายทางการเมืองของพรรคไทยถาวรนั้น มุงเนนเทิดทูนและจงรักภักดี สถาบันพระมหากษัตริย
สรางความเขม แข็งแกสถาบันชาติ ทํานุบํารุงเสริมสรางสถาบันศาสนา และรักษาไวซึ่งการปกครอง
ของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อใหเกิดความเจริญแกชาติบานเมือง
และความสมบูรณพูนสุขอันจะเกิดมีเกิดเปนแกปวงชนชาวไทยทุกคน
พรรคไทยถาวร สรางความเปนประชาธิปไตยใหเกิดแกสังคมไทย สงเสริมใหประชาชนไดพัฒนา
องคความรูในระบอบประชาธิปไตยใหเขาใจในหมูประชาชน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาของระบบการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยใหเปนพื้นฐานในการพัฒนาชาติบานเมือง ภายใตการมีสวนรวมของประชาชนชาวไทยทุกคน
ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนชาวไทยยึดมั่น และศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันเปนหัวใจสําคัญของการอยูรวมกันในชาติ
พรรคไทยถาวร มุง เนนการปฏิรูป โครงสรางทางการเมืองไทยใหเกิด ความมั่น คง และความเขม แข็ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง ในการรับใชพี่นองปวงชนชาวไทยในทุกภาคสวน โดยมีจุดยืน
อยางหนักแนนแนวแนในการปฏิรูปโครงสรางทางการเมือง เพื่อใหไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญอันเปนโครงสรางหลัก
แหงระบอบประชาธิปไตยเพื่อประชาชนชาวไทย
นโยบายบริหาร
พรรคไทยถาวรมีนโยบายในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการบริหารที่สําคัญคือปรับเปลี่ยน
กลไกการทํางานของภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพและโปรงใสสูงสุดดวยการปรับ ปรุงวิธีคิดและทัศนคติ
ของผู ป ฏิ บั ติ ง านบนพื้ น ฐานของหลั ก การการมี ส ว นร ว มของประชาชนเพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด
แกประเทศชาติและสาธารณะ เชน พรรคมีเจตนารมณที่จะพัฒนาระบบราชการใหมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท
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ของภาครัฐใหอํานวยความสะดวกใหแ กประชาชนอยางแทจริง โดยปรับ ปรุงการบริห ารการจัด การ
การปฏิบัติหนาที่อยางมีหลักการสมเหตุสมผลมีความรับผิดชอบ ใหมีความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนมากขึ้น
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้น และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใหมากที่สุด
เทาที่จะเปนไปได การสรางความโปรงใสเปดเผยของระบบราชการ โดยเฉพาะความสามารถในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของทางราชการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการที่มีลักษณะของการปกครอง
มาเปนการบริหารราชการในเชิงของการพัฒนา โดยประสานความรวมมือของหนวยราชการทุกหนวย
ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทํ า ให ร ะบบราชการมี ข นาดเล็ ก ลง
แตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชน มีคุณภาพของงานบริการในระดับมาตรฐานสากล สรางความพึงพอใจใหกับประชาชน
มุงเนนใหขาราชการมีทัศนคติที่ดีตอประชาชนที่มาติดตอ เอื้อตองานบริการประชาชน ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
ไมยึดถือกฎระเบียบจนสรางภาระเกินควรหรือความเดือดรอนแกประชาชนมีความซื่อสัตยขยันอดทน
มีขวัญกําลังใจ และมีภาวะผูนําในดานความคิดริเริ่มสรางสรรค พรรคจะสงเสริมการกระจายอํานาจ
จากสวนกลางไปสูสวนทองถิ่นโดยจะตองใหความสําคัญกับการจัดเก็บรายไดของทองถิ่น ตองมีการกระจายอํานาจ
ทางการคลั ง ให กั บ ท อ งถิ่ น ให ส ามารถจั ด การบริ ห ารงบประมาณของตนเองได อ ย า งอิ ส ระมากขึ้ น
และพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการสวนทองถิ่นใหเขมแข็งและเติบโตตอไป
นโยบายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
พรรคไทยถาวร มีนโยบายในดานกระบวนการยุติธรรม พรรคสนับสนุนและสงเสริมในเรื่อง
ความโปรง ใส ความยุติธ รรม ความทัด เทียมและเสมอภาคกัน ในเรื่องกฎหมายไมวาจะรวยหรือจน
ใหไดรับความเทาเทียมกันและสามารถตรวจสอบได และคานอํานาจกันได
นโยบายเศรษฐกิจ
พรรคไทยถาวร มีนโยบายขจัดความยากจนของประชาชนสวนใหญของประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชน
มีความกินดี อยูดี สุขภาพแข็งแรง มั่งคั่งร่ํารวย มีโอกาสที่จะมีงานทํา มีรายไดเหมาะสมกับการดํารงชีพ
และมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งตองพัฒนาศักยภาพของภาคการผลิตและทรัพยากรมนุษย เพื่อใหสามารถแขงขัน
บนเวทีโลกได ทั้งนี้เพื่อสรางความสมดุลและความมั่นคงเขมแข็งของเศรษฐกิจไทย พรรคมีนโยบาย
ในการบริหารจัดการใหเกิดสมดุลของเศรษฐกิจมหัพภาคและจุลภาค เพื่อใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
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พรรคจะใหความสําคัญตอเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ
อัต ราแลกเปลี่ ย นและตลอดจนทั้ ง ในเรื่อ งหนี้ส าธารณะตลอดจนสนั บ สนุน ผลั กดั น ให เกิ ด การพัฒ นา
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา เพื่อสรางเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
ภาคเศรษฐกิจไทย หรือการสรางมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมการเกษตร การสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ
อาหารสมุนไพรการสรางความมั่นคงดานพลังงานจากผลผลิต การเกษตร อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ศูนยบริการทางการแพทยและพยาบาล อุตสาหกรรมบริการดานสุขภาพ พรรคมีนโยบายสรางความเขมแข็ง
ให กั บ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม โดยเน น การใช ค วามคิ ด สร า งสรรค ใ นการประดิ ษ ฐ ห รื อ
การใชความคิดสรางสรรคในการประยุกตวัสดุหรือขบวนการผลิตที่เปนมิตรกับธรรมชาติ พรรคมีนโยบาย
ที่จะดึงดูดภาคอุตสาหกรรมหลัก ๆ หรือสําคัญ ๆ ของโลกเขาลงทุนในประเทศไทย เพื่อสงเสริมศักยภาพ
การแขงขันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในเวทีโลก พรรคจะดําเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อลดตนทุนการทําธุรกิจ
หรือตนทุนการขนสงที่เกิดจากน้ํามันเชื้อเพลิง พรรคจะสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนไทย
ใหโอกาสแกประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนขนาดยอม เพื่อลดปญหาเงินกูนอกระบบ ขยายบทบาทกองทุนหมูบาน
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงธุรกิจธนาคารประชาชนเพื่อการประกอบธุรกิจในระบบแปลงสินทรัพยเปนทุน
หรือธุรกิจขนาดยอม
นโยบายพลังงาน
พรรคไทยถาวร ไดตระหนักถึงปญหาวิกฤตการณน้ํามันที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอประเทศตาง ๆ
ที่ตองพึ่งพาพลังงานนําเขารวมถึงประเทศไทย พรรคจึงเล็งเห็นความจําเปนที่ประเทศไทยควรเตรียมนโยบาย
การพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อเปนการทดแทนน้ํามัน ยุทธศาสตรการแกปญหาพลังงาน
ของพรรคไทยถาวร พรรคจะเสริมการใชพลังงานทดแทน และมุงเนนการปรับประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
พลังงานของภูมิภาค นอกจากนี้พรรคยังมีนโยบายมุงเนนการเสริมสรางศักยภาพดานองคความรูทางดานเชื้อเพลิง
และพัฒ นาเทคโนโลยีเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการใชพลังงานตลอดจนสงเสริมการพัฒ นา
แหลงพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน โดยการสงเสริมความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
และแนวทางในการวางโครงสรางระบบการบริหารพลังงานรูปแบบใหม
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นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาเรื้อรัง สาเหตุของการเกิดปญหาสิ่งแวดลอมวา แทจริงแลว
ตนเหตุของปญหาเริ่มจากมนุษยทุกคนการแกปญหาสิ่งแวดลอมที่ถูกตองพรรคจะสงเสริมการปรับปรุง
คุณภาพสิ่ง แวดล อมใหดีขึ้ น เพื่อคุ ณภาพชีวิต ที่ดีขึ้ น ของประชาชน สง เสริม เพิ่ม ปริม าณพื้น ที่ ปาไม
โดยการจัด การการปลู ก ปา ถาวรอย า งเป น ระบบสง เสริ ม ให ก ารอยู รว มกั น ของชุ ม ชนและพื้ น ที่ป า ไม
เปนไปโดยถูกตอง มีการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืนประชาสัมพันธ
ใหป ระชาชนมี ความรูแ ละความเข าใจอยางถูก ตองในปญ หาภาวะโลกรอน ผลกระทบ และวิธีการ
ดําเนิน การแกไ ขป ญ หาภาวะโลกร อน จัด การป ญ หาน้ํา ทว ม และภัย แล ง ที่ เ กิด ขึ้น เป น ประจํา ทุก ป
และปองกันแกไขปญหาแบบยั่งยืนและถาวรโดยสงเสริมหนวยงานที่บริหารระบบการจัดการทรัพยากรน้ํา
ทรัพยากรดิน การอนุรักษทรัพยากรดินสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด กาซ เอนจีวี
ไบโอดีเซล พรอมทั้งรณรงคใหลดปริมาณการใชน้ํามัน สงเสริมการพัฒนาการใชพลังงานทางเลือกอยางจริงจัง
ใหเปนรูปธรรม เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม เปนตน
นโยบายเกษตร
เกษตรกรรมเปนวิถชี ีวิตของชาวไทยแตโบราณ พรรคมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการรักษาคุณคา
และสรางเสริมมูลคาเพิ่มภาคเกษตรกรรมดวยการปฏิรูปโครงสรางการผลิตจากเดิม ไปสูเกษตรกรรม
ที่สงเสริมการปลูกพืชเพื่อการอุปโภคและบริโภค พืชเพื่อผลิตพลังงานทดแทน การปรับพื้นที่การเกษตร
สงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้น
มั่งคั่งร่ํารวยและมั่นคงของเหลาพี่นองเกษตรกรอยางแทจริงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษาของประชาชนไทย พรรคไทยถาวร เล็งเห็นวาการศึกษา คือ หัวใจสําคัญ
ของการพัฒนารากฐานโครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาสูสังคมไทย ความสําคัญของการศึกษา และ
การรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตองและทันสมัยเพื่อปรับใหคนในสังคมไทยเปนสังคมอุดมปญญาและเหตุผล
จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การพั ฒ นาให ร ะบบการศึ ก ษาไทย มี คุ ณ ภาพและความมั่ น คงยั่ ง ยื น
เปนโครงสรางหลักของการพัฒนาประเทศ โดยเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช ใหทุ นการศึกษา
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และการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา เพื่อแบงเบาภาระผูปกครองและชวยใหเด็กและเยาวชนไทยมีโอกาสไดเรียนตอ
รวมทั้งสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู ดวยปญญาอยางแทจริง พรรคมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพ
และมาตรฐานทางการศึกษา โดยการเรงพัฒ นาบุคลากรทางการศึกษาใหไดม าตรฐานและมีคุณภาพ
โดยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูในทุก ๆ ดานแหงองคความรูและขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมถึงวิทยาการ
แขนงตาง ๆ เพื่อใหการศึกษาของไทย สามารถกาวหนาตอไปในสังคมแหงความรูเทาทันสถานการณ
นโยบายวัฒนธรรมและความนิยมในความเปนชาติ
พรรคไทยถาวร มีความมุงมั่นที่จะเนนใหเยาวชนไทยและพี่นองประชาชนชาวไทย ตระหนักถึง
ความสําคัญของประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยอันดีงามเพื่อสงเสริมใหประชาชนชาวไทยมีความภูมิใจ
และรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาติ เพื่อใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในความเปนคนไทย
ที่มีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและมีคุณคา
นโยบายสาธารณสุข
พรรคไทยถาวร มีนโยบายที่ชัดเจนที่มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในดาน สุขภาพกาย
สุขภาพจิต โดยจะเรงรัดการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ที่มีมาตรฐานและคุณภาพทั้งในภาครัฐ
และเอกชน สงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ใหมีคุณภาพ รวมทั้ง
จัดใหมีการกระจายสาธารณสุข ใหเขาถึงในทุกชนบท โดยสนับสนุนองคกรชุมชน สถาบันครอบครัว
อาสาสมัครสาธารณสุข ใหมีความรูในการปองกัน และดูแ ลสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจน
สงเสริมใหประชาชนคนไทยมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรงดวยการออกกําลังกาย รวมถึง
การสงเสริมและสนับสนุนการแพทยแผนไทย และการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการแพทยใหเปนมาตรฐาน
และใหไดรับการรับรอง
นโยบายดานแรงงานการสรางงานและสวัสดิการสังคม
พรรคไทยถาวร ตระหนั ก ถึ ง ป ญ หาแรงงานและการว า งงานในภาคอุ ต สาหกรรมแรงงาน
อันเปนปจจัยหลักที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ พรรคมีนโยบายการสรางตําแหนงงาน โดยการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ตลอดจนการสนับสนุนการสงออก สงเสริมการฝกทักษะพัฒนาอาชีพ
สําหรับแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของแรงงานใหเปนแรงงานที่มีทักษะ ฝมือ และคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ในภาคการจางของแรงงานฝมือ เปนยุทธศาสตรในการเพิ่มศักยภาพของแรงงานภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ เพื่อสงเสริมศักยภาพแรงงานไทยสูตลาดแรงงานโลกรวมถึงพรรคมีแนวทางเสริมสราง
ระบบประกันการวางงาน ใหเกิดประสิทธิภาพ และแกไขกฎหมายดานแรงงานใหเกิดความเปนธรรม
พรรคไทยถาวร มีนโยบายบริหารจัดการแรงงานตางดาว การขออนุญาตของแรงงานตางดาว รวมถึง
การจัดระเบียบและขอบเขตดานแรงงาน
นโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พรรคไทยถาวร เห็นความสําคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตวิทยาศาสตรพื้นฐาน
เพื่อชีวิตประจําวันระดับชาวบานจนถึงวิทยาศาสตรกาวหนา จึงจําเปนตองมีนโยบายเรงพัฒนาบุคลากร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีความเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในดานอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม สงเสริมความรวมมือกับตางประเทศในการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองตอยอดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
เพื่อประโยชนตอชุมชนทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจ
นโยบายการตางประเทศ
พรรคไทยถาวร มุงเนนนโยบายการตางประเทศที่เปนมิตรกับนานาประเทศ มุงมั่นเสริมสราง
ความรวมมือกับนานาประเทศในการดําเนินงานดานการเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
การพัฒนารวมตัวหรือรวมกลุมเปนชุมชนอาเซียนเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเปนที่เชื่อมั่นของนานาประเทศ
สนับสนุนการคาระหวางประเทศใหเขาถึงประชาชนใหไปสูความเปนสากล
นโยบายดานคมนาคม
การคมนาคมเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ
การคมนาคมขนสงสินคาหรือผูคนจําเปนที่จะตองเขาถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทยและจะตองเปนไปดวยความสะดวก
รวดเร็ว รวมไปถึงการพัฒนาการคมนาคมเฉพาะสวนที่จะชวยสงเสริมใหระบบเศรษฐกิจ มีความเจริญกาวหนา
ไดอยางรวดเร็ว พรรคจะดําเนิน การพัฒนาระบบคมนาคมในทุกทางใหสะดวกและทั่ว ถึงแกทุกพื้น ที่
ปรับปรุงระบบคมนาคมเดิมและสรางระบบคมนาคมใหมเพื่อใหเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญในดานเศรษฐกิจ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง
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๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

และพัฒนาประเทศการดําเนินนโยบายโครงการระบบขนสงสาธารณะขนาดใหญและใหสามารถเชื่อมตอ
กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นได เ ป น การเพิ่ ม เส น ทางการขนส ง สิ น ค า และรองรั บ การท อ งเที่ ย วในอนาคต
ดําเนินนโยบายการจัดสรางรถไฟใตดินใหครอบคลุมครบทุกเสนทางในกรุงเทพมหานคร ครบทั้งระบบ
โดยเร็วที่สุด การคมนาคมขนสงทุกระบบตองเชื่อมถึงกันไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนทางบก น้ํา หรือทางอากาศ
พัฒนาสนามบินหลัก และสนามบินยอยในแตละภูมิภาค ใหสามารถรองรับระบบการคมนาคมขนสงทั้งสินคา
และนั ก ท อ งเที่ ย วได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พั ฒ นาให ป ระเทศเป น ศู น ย ก ลางในการคมนาคมติ ด ต อ
ของภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนดําเนินการพัฒนาศักยภาพการขนสงระหวางภาคสมุทร รวมถึงการพัฒนา
ระบบลอจิสติกส ใหมีประสิทธิภาพและสรางระบบคลังสินคาประเภทตาง ๆ ใหเพิ่มมากขึ้น โดยระบบลอจิสติกส
จะถูกปรับโครงสรางทั้งหมดใหเปนการขนสงหลายรูปแบบเชื่อมเปนโครงขาย ไมวาจะเปนคนหรือสินคา
นโยบายปองกันประเทศและความมั่นคงของชาติ
พรรคไทยถาวร เนนการสงเสริมความสัมพันธดานความมั่นคงระหวางประเทศ เสริมสรางศักยภาพ
ของกองทัพใหกาวทันโลกในดานตาง ๆ โดยการเสริมสรางคุณภาพของกําลังพลและอาวุธใหทันเทคโนโลยีสมัยใหม
ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งองค ก รกองทั พ ให มี ค วามทั น สมั ย เหมาะสมกั บ สภาพการณ ใ หม ที่ แ ปรเปลี่ ย นไป
และสนับสนุนการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติ การแกไขและระงับปญหาขอพิพาทระหวางรัฐอยางสันติ
และเพื่อลดโอกาสของการใชกําลังแกไขปญหาความขัดแยงทั้ง ในและนอกประเทศสงเสริมสนับสนุน
หนว ยงานราชการที่อยูต ามแนวชายแดนใหมีความสัม พัน ธที่ดีกับ พี่นองประชาชนทั้ง สองฝง ประเทศ
เพื่อการพัฒนาความมั่นคงในเขตพื้นที่ตามแนวชายแดนตลอดไป
ขอบังคับพรรคไทยถาวร พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคไทยถาวร พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคไทยถาวร” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“THAITHAWORN PARTY” ชื่อยอภาษาไทยวา “ทว.” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “T T W.”
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ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคไทยถาวร ใชเครื่องหมาย ดังนี้

(๒) โดยมีความหมายดังนี้
ภาพเครื่องหมายพรรคไทยถาวรเปนรูปลักษณผืนผาสีเขียวหนึ่งผืนพลิ้วไหว มีชายชุดสีดํา
สามคนถือดาบในมือ จองมองมาขางหนาหนึ่งคน และจองมองไปทางซายหนึ่งคน และจองมองไปทางขวาหนึ่งคน
และมีตัวอักษรภาษาไทย สีแดง เขียนคําวา “ไทยถาวร” อยูใตภาพ
ความหมายของรูปลักษณผืนผาสีเขียวหนึ่งผืนพลิ้วไหว หมายถึง นําความเจริญรุงเรือง
มาสูปวงชนชาวไทย
ความหมายของชายชุด สีดํา สามคนยื น ถือ ดาบ จอ งมองมาขางหนา หนึ่ง คน และ
จองมองไปทางซายหนึ่งคน และจองมองไปทางขวาหนึ่งคน หมายถึง ผูปกปองคุมครอง ผูผดุงคุณธรรม
จริยธรรม ปวงชนชาวไทย
ความหมายตัวอักษรภาษาไทย สีแดง หมายถึง ความรุงโรจนโชติชวงชัชวาล สวางไสว
มาสูปวงชนชาวไทย
ความหมายของภาพเครื่องหมาย “พรรคไทยถาวร” คือ เปนผูปกปองคุมครองและ
เปนผูผดุงคุณธรรมจริยธรรม นําความเจริญรุงเรืองโชติชวงชัชวาลมาสูปวงชนชาวไทย
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ.บานเลขที่ ๘/๑๗๒ หมูที่ ๓ ถนนติวานนท ตําบลบานใหม
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย ๑๑๑๒๐
การยายสถานที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง
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ขอ ๖ สาขาพรรคไทยถาวรที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา “พรรคไทยถาวร
สาขา.................” โดยที่จะมีชื่อใดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเองพรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองกํ าหนด และให คํารั บ รองวาตนมิไ ด เปน สมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พร อ มดว ยคํ า คัด ค า น (ถ า มี) เมื่อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ ใ หรั บ สมาชิ ก แล ว สมาชิ ก ผู นั้ น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัด คานใหยื่น ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
แลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกโดยจะมีคําคัดคานหรือไมก็ตาม
ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
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ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๖ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ า สมาชิ ก ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยมติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรที่ สั ง กั ด พรรคและมติ ดั ง กล า วต อ งมี ค ะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสามของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
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(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตัง้ เปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เป น ผู ที่ พ ร อ มที่ จ ะเสี ย สละ และพากเพี ย รในการทํ า งานเพื่ อ พรรค
และอุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญ หาขั ด แย ง หรื อ ข อ บกพร อ ง จนได รั บ การตํ า หนิ จ าก
คณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัดใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบ ทบาททางการเมื องและเขาสู ก ารบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่ อบรรลุ เป าหมาย
ตามอุดมการณ
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(๒) พรรคจะจั ด การส ง เสริ ม ปรั บ หลั ก ความเป น อยู ข องที่ อ ยู อ าศั ย ของสมาชิ ก
ใหเขากับธรรมชาติ ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชน
เพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให ส วั ส ดิ ก ารคุ ม ครองสมาชิ ก ของพรรคจากอิ ท ธิ พ ล อํ า นาจมื ด
และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบโดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิก
และประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริม และสนับ สนุนการรวมตัว กันในรูปขององคกรชุม ชนทองถิ่น
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูท างการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรครวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงให
กรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันดี ที่เปนขอครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
จริยธรรม สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางการเมืองดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมจริยธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
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(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรของพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ
และใหความรูความเขาใจนโยบายของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิ ต สํ านึ ก ในศั ก ดิ์ ศ รี เกีย รติ ยศ ชื่ อเสี ย งและวัฒ นธรรมของประเทศชาติ
และมีความรักความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่งคั่งร่ํารวย มั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรคซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก
ในการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน 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 ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคจนครบจํ า นวนตามที่
กํ า หนดใน (๑) ซึ่ ง ในการเสนอซื่ อ ผู เ ข า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการบริ ห ารพรรคแต ล ะตํ า แหน ง
ตองมีผูเขารวมประชุมรับรองไมนอยกวาสิบคน
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ในการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคตาม (๒) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแ ทน
จากภาคตาง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได
แตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก (ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่
แทนหัวหนาพรรค)
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตํ า แหน ง ที่ วา งซึ่ง ต องกระทํา ภายในเกา สิ บ วั น นั บ แตวั น ที่ไ ด รับ แจ ง การเปลี่ ยนแปลงตํ า แหน ง
กรรมการบริหารพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตาม ขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของกรรมการบริหารพรรคที่กําหนด
ตามขอ ๒๐ (๑)
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับทําหนาที่
แทนหัวหนาพรรค ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่ งทํ าหน าที่ แทนหั วหน าพรรค โดยให มี อํานาจเรี ยกประชุ มใหญ เพื่ อเลื อกตั้ งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหัวหนาพรรคจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
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หากคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ยกเวนตาม (๒) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตัง้ หนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุม ไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสง เขาสมัครรับ เลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จั ด สรรเงิ น เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ของผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
ของพรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อ
แตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
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(๖) อนุมัติการเลิกสาขาพรรค การจัดตั้งสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใดๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ 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 ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรค และผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เป น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและเป น ผู เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เป นผู เรี ยกประชุ มร วมระหว างคณะกรรมการบริ หารพรรค กั บสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
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(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัว หนา พรรค มี อํานาจหน าที่ความรั บ ผิด ชอบตามที่หัว หน าพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปน เลขานุการของที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ป ระชุม รว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มี อํานาจหนาที่รับ ผิด ชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สิน
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรค มี 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) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหน าพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
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หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ 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
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๙ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรค ซึ่ง มีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนโดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูรเิ ริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
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ขอ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมตั ิใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคเป น ครั้ ง แรกภายในหกสิ บ วั น และเมื่ อ สาขาพรรคได ป ระชุ ม สมาชิ ก พรรคเพื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคแลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
การประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรค
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๑ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๑
(๒) เลื อ กประธานสาขาพรรคเป น อั น ดั บ แรก แล ว เลื อ กรองประธานหนึ่ ง คน
และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
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ขอ ๓๔ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรค ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อ บุ ค คลที่ จ ะเข า สมั ค รรับ เลื อ กตั้ ง เปน สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค
เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรค และเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของ
สาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้น เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มคี วามจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
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(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตน
ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคและที่ป ระชุมใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ - รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจกรรมตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
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ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเลิกสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคหากพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรค
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงนี้เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา นายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๗ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๖
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ หรือขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ถาตําแหนงประธานสาขาพรรควางลง ใหที่ป ระชุมใหญสาขาพรรคเลือกตั้งใหม
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวาง ในระหวางที่ไมมีประธานสาขาพรรคใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน ในกรณีที่รองประธานสาขาพรรคไมมี หรือมีแตไมอาจทําหนาที่ได ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลง ใหประธานสาขาพรรคโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคแตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทนเปนการชั่วคราว
แลวใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคเลือกตั้งใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวาง
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิก
สาขาพรรคจํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ขอ ๓๘ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมายให
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๙ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๐ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดใน มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตาม มาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตาม มาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครัง้ สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวา
หนึ่ ง ในสามของจํ า นวนกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง หรื อ สมาชิ ก จํ า นวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสิ บ
ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดที่ มี อ ยู หรื อ ไม น อ ยกว า สองพั น คน แล ว แต จํ า นวนใดจะน อ ยกว า กั น
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ขอ ๔๓ ในการประชุม ใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๒ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๔ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลํ า ดั บ ถั ด มาทํ า หน า ที่ แ ทน ถ า รองหั ว หน า พรรคไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แต ถ าเลขาธิ การพรรคไม มาประชุ มหรือไม อาจปฏิ บั ติ หน าที่ ได ก็ ใหรองเลขาธิ การพรรค หรื อกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๕ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
โฆษกพรรคการเมืองและกรรมการบริหารอื่น ของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอ ไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๕ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ขอ ๔๖ คําบอกกลาวเรียกประชุม ใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๗ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดการประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น ที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๘ การประชุมคณะกรรมการพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม ให หั ว หน า พรรค
เปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๙ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๐ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ก อ นการประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป ข องพรรคการเมื อ ง และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ไม ว า จะเป น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปหรื อ เป น การเลื อ กตั้ ง แทนตํ า แหน ง ที่ ว า ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ขอ ๕๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรค ไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติ ใ ห ถื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าร ว มประชุ ม กรณี ที่ มี เ สี ย งเท า กั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๒ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมและใหเลขานุการ
สาขาพรรคทําหนาเปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๓ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให ป ระธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุวัน เวลาและสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวน ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๕ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรคอย า งน อ ยหนึ่ ง ครั้ ง ต อ เดื อ นและ
ประธานสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติที่ชัดเจน
ขอ ๕๖ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ต อ งมี ก รรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
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โดยใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได
ก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แ ทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปน เลขานุการในที่ประชุม
แต ถ า เลขานุ ก ารสาขาพรรคไม ม าประชุม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห ร องเลขานุ ก ารสาขาพรรค
คนทําหนาที่แทน
ขอ ๕๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํา นวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมี
การทําบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมือง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๙ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้น
เกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
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หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๖๐ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๑ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุง พรรคประจําป สว นอัต ราที่จะเก็บ เทาไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๒ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๓ การกลาวหาสมาชิก ของพรรคคนใด ว าไดกระทําหรือละเวน การกระทําอัน ควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๔ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๓ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตง ตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปน กรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
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ขอ ๖๕ ในการพิ จารณาข อกล าวหาสมาชิ กต องใหโ อกาสแก ผูถู กกล าวหาแก ขอ กล าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๖ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๗ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๖ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหมีความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๙ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๐ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแต สิ้นสภาพ เลิก หรือ ยุบ ตามกฎหมาย
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ขอ ๗๑ การเลิกพรรค และสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๒ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยถาวร
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยถาวร จํานวน ๑๑ คน ดังนี้
๑. นายวชิรพงศ ปญจธันยพงศ
หัวหนาพรรค
๒. นายประเสริฐ เกียรติประวัติ
รองหัวหนาพรรค
๓. นาวาอากาศเอก พอพันธ โหมดแจง
รองหัวหนาพรรค
๔. นายนครินทร ศรีคุม
เลขาธิการพรรค
๕. นาวาอากาศโทหญิง วันเพ็ญ ธรังษี
รองเลขาธิการพรรค
๖. นางสาวรชตภร วันทิพพา
เหรัญญิกพรรค
๗. นางสิริมา อารีเอื้อ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นายพิศิษฐ บํารุงศรี
โฆษกพรรค
๙. นางปณิสรา ธณภัทไกรกูล
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นางสาวชนิดา สุริยประภาดิลก
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นายณัฏฐพล เจริญชัยสมบัติ
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

