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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคครูไทย
เพื่อประชาชน ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๒ ตั้งแตวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองของพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ดังนี้
นโยบายพรรคครูไทยเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๒
“พรรคครูไทยเพื่อประชาชน” จะยึดมั่นในอุดมการณของการบริหารพรรคที่อยูภายใตกฎหมาย
ของการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติและจะยึดผลประโยชน
ของชาติและประชาชนเปนหลักในการบริหารประเทศ จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารไว ๑๖ ดาน
ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓. นโยบายดานสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
๕. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
๖. นโยบายดานการศึกษา
๗. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
๘. นโยบายดานการตางประเทศ
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคม
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๑๓. นโยบายดานการตอตานยาเสพติดและโรคติดตอที่รุนแรง
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๑๔. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
๑๕. นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
๑๖. นโยบายดานการกีฬาและนันทนาการ
๑. นโยบายดานการเมืองและการปกครอง
ป ญ หาการเมื อ งที่ ยั ง ไม เ ป น ระบบประชาธิ ป ไตยที่ ส มบู ร ณ นั บ ว า เป น อุ ป สรรคอย า งยิ่ ง ต อ
การพัฒนาประเทศชาติ ฉะนั้น พรรคครูไทยเพื่อประชาชนจึงเนนการแกไขปญหาหลักของชาติดวยการริเริ่ม
จัดระบบการเมืองใหเปนระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
โดยจะเนนความสําคัญในการบริหารตามหลักการของระบบประชาธิปไตยที่จะตั้งพรรคการเมืองโดยประชาชน
เปนของประชาชนและเพื่อประชาชนอยางแทจริง ดังตอไปนี้
(๑) ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคอยางเต็มรูปแบบ
(๒) สงเสริมและสนับสนุนใหมีมาตรฐานในระบบของงานราชการและรวมทั้งการเลื่อนตําแหนง
ของขาราชการทุกระดับชั้น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุด
(๓) สงเสริมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวางและเผยแพร
ความรูความคิดทางการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๔) ใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๕) การกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูภูมิภาคและสวนทองถิ่นอยางมีระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการกระจายความเจริญสูชนบทอยางแทจริง
(๖) สนับสนุนและสงเสริมขาราชการประจํามีสวนรวมในทางการเมืองอยางเปดเผย เพื่อเพิ่ม
จิตสํานึกในการรับใชชาติ และหนาที่ของตนเองตอชาติและประชาชน
(๗) สงเสริมและสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและแกกฎหมายบางฉบับที่ลาหลัง ที่ยังไมเปน
ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ
(๘) ใหคนไทยทุกหมูเหลามีสิทธิเสรีภาพสมบูรณภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และปลูกจิตสํานึกสงเสริมใหคนไทยมีความรักชาติบานเมืองและมีจิตสํานึกในหนาที่ของตนที่มีตอชาติ
บานเมือง
(๙) ใหอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการเปนของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
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๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) สนับสนุนใหขาราชการและประชาชนทั่วไปมีความเปนอยูและดําเนินชีวิตตามแบบของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเองเปนหลัก
(๒) พัฒนาการวางผังเมืองของทุกจังหวัดใหเปนระเบียบและไดมาตรฐานตามหลักการจัดผังเมือง
ตามสากล และเนนกอสรางที่ไดมาตรฐานและมีที่มาของศิลปะของชาติไทย ในการออกแบบและกอสราง
รวมทั้งวัสดุที่นํามาใชในการกอสราง
(๓) สนั บ สนุ น ให ตั้ ง องค ก รเศรษฐกิ จ แห ง ชาติ เ พื่ อ ประสานงานช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น และ
ใหความคุมครองดานอุตสาหกรรมและผลผลิตอื่น ๆ ที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
(๔) รวมมือกับตางประเทศในดานการลงทุนรวมกันในดานเศรษฐกิจภายใตหลักของความเปนอิสระ
และพึ่งตนเอง โดยยึดหลักการเสียเปรียบนอยที่สุดเปนหลัก
(๕) ปองกันมิใหเกิดภาวะเงินเฟอหรือภาวะการเงินใด ๆ โดยใหความสําคัญในการจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจายของแผนดินอยางเหมาะสมดวยการประหยัดและปองกันการรั่วไหล
(๖) แกไขปญหาการเงินการคลังและการธนาคารใหสอดคลองกับปญหาเศรษฐกิจ หลีกเลี่ยง
การผูกขาดและใหมีการควบคุมการปลอยสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพเพื่อรักษามาตรฐานเงินตราของประเทศ
โดยยึดถือความเปนอิสระและมาตรฐานสากลเปนหลัก
(๗) ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น เพื่อสอดคลอง
ตอการพัฒนาประเทศ
(๘) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรม กําหนดมาตรการควบคุมราคาสินคา
เครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนการคากําไรเกินควรและปองกันการกักตุนสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
(๙) กระจายความเจริญ และสนั บสนุน การเพิ่ ม งานไปสูช นบทเพื่ อ ผ อ นคลายความแออั ด
ในเมืองหลวง
(๑๐) พัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจ โดยใชหลักการแขงขันเสรีและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยกําหนดอัตรา
ในการถือหุนของรัฐบาลตองเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนหุนทั้งหมดในกรณีของรัฐวิสาหกิจหลักและอาจจะ
เปนผูถือหุนนอยกวาครึ่งหนึ่งของหุนทั้งหมดในกรณีของรัฐวิสาหกิจรอง
(๑๑) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกร ชาวนา ชาวไร มีที่ทํากินเปนของตนเองและกําหนดพื้นที่
ทางการเกษตร ปาไม อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยใหแนนอนทั่วประเทศ
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(๑๒) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นา โดยใช ท รั พ ยากรของชาติ ใ ห น อ ยที่ สุ ด
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของชาติโดยรวม
(๑๓) ใหการสนับสนุนการกําหนดมาตรฐานของผลผลิตทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพื่อการสงออกที่มีคุณภาพ
(๑๔) ทบทวนและพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหตรงกับสภาพความเปนจริง
โดยยึดหลักของระบบเศรษฐกิจการแขงขันเสรีที่เปนประโยชนตอสังคมไทยและประเทศชาติ
๓. นโยบายดานสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) กําหนดวิธีการและวิธีปลูกฝงชาตินิยมใหแกเยาวชนและประชาชนทุกหมูเหลา เพื่อเสริมสราง
ทัศนคติที่ดีตอประเทศ
(๒) ใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการนับ ถือศาสนาและสามารถประกอบศาสนาพิ ธี
ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาดวยความบริสุทธิ์ และใหสถาบันทั้งหลายมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรมอยางถูกตอง
(๓) สงเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เปนเอกลักษณ
ของชาติ
(๔) ดํ า เนิ น การเป น ขั้ น ตอนในการประกั น สั ง คมแบบสมบู ร ณ เ ต็ ม รู ป แบบ โดยให แ ผน
การประกันสังคมนั้นสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๕) ปลูกฝงจิตสํานึกและอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขของชาติ
แกประชาชนและขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง
(๖) ปองกันและแกไขเหตุแหงความไมเปนธรรมในสังคมทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น
จนกระทั่งถึงระดับชาติ พรอมทั้งสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลา
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
(๑) สงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวปาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
(๒) ใหการสนับสนุนการประมง รวมทั้งประมงน้ําจืด ประมงชายฝง และประมงไกลฝง
โดยออกมาตรการการทําประมงในเขตหวงหามและฤดูวางไขอยางเปนระบบ
(๓) สนับสนุนการปลูกปาชายเลนทั่วประเทศเพื่อสงเสริมการเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติ
(๔) ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิรูปที่ดินใหเปนรูปธรรมอยางจริงจังเพื่อปองกันการรุกล้ําเขตที่ดิน
เปนปาสงวนและที่สาธารณะ
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(๕) หยุดยั้งการทําลายปาไมและทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด พรอมกับดําเนินการฟนฟู
อนุรักษสภาพปาตนน้ําลําธาร เพื่อคงไวซึ่งปาไมและธรรมชาติที่สมบูรณ
(๖) สนับสนุนการตลาด การเกษตรของสหกรณจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อผลการตลาดภายในประเทศ
และตลาดสงออกอยางเปนระบบ
(๗) ปรับปรุงระบบชลประทาน และน้ําตาง ๆ ใหทั่วถึงทุกภาค เพื่อผลประโยชนทางดาน
การเกษตร การประปาและการปองกันน้ําทวมอยางเปนระบบ
(๘) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ํา แมน้ํา ชายฝงทะเล ทั้งประเทศใหเปนแหลงน้ําธรรมชาติสะอาด
และปราศจากสารพิษเนื่องจากมลภาวะและพาหะของโรคตาง ๆ
(๙) ส ง เสริ ม การค น คว า และพั ฒ นาเกษตรกรรมแบบผสมผสานและแบบปลอดสารพิ ษ
ใหสอดคลองกับการศึกษาคนควาดานเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายตลาดสินคาเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
(๑๐) ประกันการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรอยางเปนระบบและเปนธรรมเพื่อแกไขปญหา
การผลิตและราคาผลผลิตที่ตกต่ํา
(๑๑) สงเสริมและปรับปรุงแกไขระบบสหกรณ กลุมการเกษตร และกลุมสาขาอาชีพทุกรูปแบบ
ใหมีประสิทธิภาพและบทบาทที่เขมแข็งขึ้นทั้งดานการผลิตและการจัดจําหนายตลอดจนการบริหารองคกร
เพื่อการพึ่งตนเองในยุคโลกาภิวัฒน
๕. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
(๑) สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรอยางเต็มรูปแบบและตอเนื่อง
(๒) ใหการสนับสนุนในการลงทุนรวมกับบริษัทตางชาติและโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
ในรูปแบบของการถายทอดเทคโนโลยีที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย
(๓) ใหการสนับสนุนและคุมครองอยางเต็มรูปแบบกับโรงงานอุตสาหกรรมของคนไทย
ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ เพื่อที่จะเปนหลักของระบบอุตสาหกรรมของชาติ
ในเชิงการผลิตเพื่อการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
(๔) ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวด เพื่อรักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอม
และธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล
(๕) สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตลอดจนอาจารยและนักศึกษาไดมีสวนรวมในการคนควา
พั ฒ นาและวิ จั ย เทคโนโลยี ส มั ย ใหม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพของผลผลิ ต อุ ต สาหกรรม
ของประเทศ
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(๖) เรงรัดการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและความจําเปนขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสาธารณูปโภค
ใหพอเพียง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศและการรวมลงทุน
กับตางประเทศ
(๗) สง เสริ ม การส ง ออกอุต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย อ ม ตลอดจนอุ ต สาหกรรม
ภายในครัวเรือนของชุมชนใหเปนรูปธรรม
(๘) สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐและผูที่มีขีดความสามารถดานตาง ๆ ไดมีสวนรวม
ในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและผลผลิตดานอุตสาหกรรม
(๙) ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกหมูเหลาใชผลิตภัณฑที่ผลิตโดยคนไทย
(๑๐) สนับสนุนและใหการคุมครองผลผลิตที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
๖. นโยบายดานการศึกษา
(๑) สนับสนุนใหมีการแปลและเรียบเรียงหนังสือหรือตําราเรียน หรือเอกสารอางอิงที่ใช
ในสถาบั น การศึ ก ษาในต า งประเทศเพื่ อ ให นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษามี โ อกาสได ศึ ก ษาหาความรู
ไดกวางขวางยิ่งขึ้น
(๒) เสริ ม สร า งสวั ส ดิ ก าร ขวั ญ กํ า ลั ง ใจ และสิ ท ธิ ป ระโยชน ต า ง ๆ ให แ ก ค รู อาจารย
และบุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับ
(๓) สนับสนุนใหผูที่ดอยโอกาสในสังคมและผูพิการมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรบวิชาชีพ
มากขึ้นโดยยึดถือการพึ่งตนเองเปนหลัก
(๔) สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่กําลังขาดแคลน โดยมุงเนนเพื่อให
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรม เปนตน
ใหพอเพียงทั้งปริมาณและคุณภาพ
(๕) สนั บ สนุ น ให ส ถาบั น การศึ ก ษาต า ง ๆ ทุ ก ระดั บ ได มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมร ว มกั น
เพื่อ แลกเปลี่ยนความรู และทั ศนะศึ กษาของแต ละคน จัดการการขัด แยงระหวา งสถาบันการศึก ษา
และใหมีมาตรการอยางเฉียบขาดกับการเรียนและศึกษาที่ประพฤติผิดกฎของสถาบันการศึกษาอยางรายแรง
(๖) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการพัฒนา
การศึกษาของโลกทั้งปจจุบันและอนาคต
(๗) ออกมาตรการใหครูและอาจารยตองมีการพัฒนาในการสอนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ
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(๘) ส ง เสริ ม และให ก ารสนั บ สนุ น ให แ ก เ ด็ ก และเยาวชนที่ บิ ด า มารดาหรื อ ผู ป กครอง
ที่มีสถานะยากจนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานสามารถเขาโรงเรียนไดโดยไมตองเสียคาเลาเรียนทุกระดับ
การศึกษา
(๙) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ ด็ ก และเยาวชนรั ก ในการเรี ย นและการศึ ก ษาหาความรู
ตลอดเวลา
๗. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
(๑) กําหนดแผนและมาตรการความมั่นคงของชาติใหเปนรูปธรรมและชัดเจน
(๒) ใหเพิ่มประสิทธิภาพและความเขมงวดของระบบการตรวจสอบคนเขาเมือง โดยผิดกฎหมายผูลี้ภัย
ผูลี้ภัยการเมืองและอื่น ๆ
(๓) ใหเพิ่มประสิทธิภาพของกําลังทางทหาร ตํารวจตระเวนชายแดน สิ่งอํานวยความสะดวก
ตลอดตามแนวชายแดนและแนวชายฝ ง ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ป อ งกั น การรุ ก ล้ํ า และการแทรกแซงจาก
ตางประเทศ
(๔) ตั้งหนวยตรวจสอบพิเศษ เพื่อปองกันและติดตามการแทรกแซงกิจการตาง ๆ การทําจารกรรม
จากขบวนการกอการรายจากภายนอกประเทศอยางจริงจัง
(๕) ประสานความร ว มมื อ กั บ มิ ต รประเทศในการแลกเปลี่ ย นเจ า หน า ที่ ท างการทหาร
เพื่อผลประโยชนรวมกันในการฝกรวมซอมรบ หรือการแลกเปลี่ยนความรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งกัน
และกัน
(๖) ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งของกองทั พ ให มี เ ขตความสามารถ ศั ก ยภาพ ความน า เชื่ อ ถื อ
และความเขมแข็งอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการสงเสริมทางดานการศึกษา การซอมรบ การฝกอบรม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(๗) ปรับปรุงและสนับสนุนดานสวัสดิการทหาร องคการทหารผานศึกและครอบครัวทหาร
ใหดีขึ้น เพื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่รับใชประเทศชาติ
(๘) สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้นใชเองบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองอยางคุมคา
และประหยัด
(๙) ใหกองทัพมีบทบาทการพัฒนาและรวมมือเสริมสรางความมั่นคงของชาติทางดานการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(๑๐) พัฒนาพลังอํานาจของชาติใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพทุกดานพรอมที่จะเผชิญภัยคุกคาม
จากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบ
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๘. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) สนั บสนุน ใหมี การตั้ ง องคกรระหว า งประเทศ เพื่ อ ประสานกับ ตํ า รวจสากลในกรณี
ผูกอการรายขามชาติและการติดตามจับกุมผูตองหาที่หลบหนีเขามาแฝงตัวภายในประเทศ หรือการหลบหนี
ออกนอกประเทศ
(๒) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการทหาร ผานผูชวยทูตฝายทหารเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ
(๓) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมผานสถานทูตไทยหรือ
สถาบันศูนยศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในตางประเทศ
(๔) กําชับใหสถานทูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหดูแลชวยเหลือคุมครอง และบริการคนไทย
ที่ไปอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจอยูในประเทศนั้น ๆ อยางเปนรูปแบบ
(๕) เนนเพิ่มนโยบายทางการทูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหรายงานและเก็บขอมูลที่เปนประโยชน
ในทางการเมือง การคาขาย สังคมและวัฒนธรรมใหมากที่สุด เพื่อความมั่นคงของประเทศในดาน
ปฏิบัติการทางการทูต
(๖) รับความชวยเหลือจากตางประเทศใหนอยที่สุดโดยปราศจากเงื่อนไขที่จะทําลายประโยชน
และความมั่นคง ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในทั้งปวงของชาติ
(๗) สนับสนุนและสงเสริมใหสถานทูตไทยที่ประจําอยูในตางประเทศตาง ๆ เปนตัวกลาง
ในการขยายงานดานการเผยแพรวัฒนธรรมไทย การคาขายและการสงออกอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) ทบทวนและปรั บ ปรุ ง สนธิ สั ญ ญาต า ง ๆ โดยที่ ป ระเทศไทยเสี ย เปรี ย บให ดี ขึ้ น
อยางสมบูรณแบบ
(๙) ใหความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
(๑๐) กระชับ ความสัมพัน ธอันดี กับตางประเทศทุก ๆ ประเทศ โดยไม เลือกการปกครอง
ในลัทธิที่แตกตางกัน และใหความสําคัญในดานเชิงการทูตอยางมีประสิทธิภาพ
(๑๑) ดําเนินนโยบายอยางอิสระโดยยึดหลักการของผลประโยชน และความมั่นคงของชาติ
เปนสําคัญ
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๑) สนั บ สนุ น ให มี ก ารลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาร ว มกั น กั บ ต า งประเทศ เพื่ อ นํ า เทคโนโลยี
ทันสมัยมาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ
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(๒) สนับ สนุ นใหห นว ยงานเอกชนสามารถนํ า เทคโนโลยี ตา ง ๆ ที่ คิดค นโดยคนไทยมา
ประยุกตเพื่อผลิตออกจําหนายสูตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๓) ให นํ า เทคโนโลยี ข องการใช พ ลั งงานจากธรรมชาติ ตา ง ๆ ที่ มีอ ยู แ ล ว มาประยุ ก ต ใ ช
ในเชิงอุตสาหกรรม การเกษตรและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพเพื่อประโยชนโดยรวมของประชาชน
(๔) สนั บ สนุ น ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยี กั บ นานาประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาเทคโนโลยี
เพื่อกอใหเกิดความคิดริเริ่มและเพื่อใหเทคโนโลยีเหลานั้นมีคุณภาพและพอเพียงเพื่อที่จะพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตอไป
(๕) สงเสริมการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเนนใหอาจารยจากสถาบันการศึกษา
จากสวนราชการตาง ๆ ตลอดจนนักวิชาการจากภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อประโยชน
ในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชกรรม การบริหาร และคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสงออก
๑๐. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) สงเสริมและปรั บปรุงกฎหมาย เพื่ อใหมี กองทุ นการประกันสุ ขภาพแหงชาติทั้ งผูใ ช
แรงงานครอบครัว ผูวางงานรวมจนกระทั่งถึงผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม
(๒) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อใหมีกองทุนเพื่อสวัสดิการแรงงานและสังคมแหงชาติ
และเปนประโยชนแกผูใชแรงงานสูงสุด
(๓) สง เสริ ม และปรั บปรุ ง กฎหมายเพื่อ ใหมี ก องทุน บํ า นาญแห งชาติสํ า หรั บผู ใ ชแ รงงาน
ทุกสาขาอาชีพ เพื่อเปนหลักและประกันความมั่นคงในการดําเนินชีวิตภายหลังจากการเกษียณอายุ
(๔) จัดตั้งศูนยสารนิเทศและสวัสดิการใหเปนศูนยขอมูลในการจัดหางาน การจัดทําทะเบียน
ผูใชแรงงาน การจัดเก็บภาษีใหถูกตอง การเดินทางไปทํางานในตางประเทศ การใหสวัสดิการแรงงานตาง ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแกผูใชแรงงาน
(๕) สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมแกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปองสิท ธิ
และผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๖) สนับสนุนและสงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ การคุมครองแรงงานและมาตรการความปลอดภัย
ในการทํางานทั้งแบบทวิภาคี ไตรภาคีใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
(๗) สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุมสมาคม และชมรมตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอสังคมและความมั่นคงของชาติ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

(๘) เพิ่มความมั่นคงในการทํางานและหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงานที่ทํางานในประเทศ
และตางประเทศ โดยมีองคกรของระบบการประกันสังคมมาเปนผูรับรองในกรณีตกงาน เจ็บปวยลาคลอด
และอื่น ๆ
(๙) ขยายการวาจางงานทางภาครัฐและเอกชนใหมากยิ่งขึ้นและใหมีองคกรของรัฐมาดําเนินการ
ควบคุมและดูแลการวาจางอยางใกลชิด เพื่อขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไมเปนธรรมใหหมดสิ้นไป
(๑๐) แกไขปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ และคําสั่งที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับแรงงานและสาขา
อาชีพตาง ๆ ใหถูกตองเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคม
(๑) สนับสนุนใหมีองคกรของรัฐเพื่อที่จะดูแลใหความอนุเคราะหแกผูดอยโอกาสในสังคม
เชน ผูที่ทุพพลภาพ ผูที่เกิดมาไมสมประกอบและไมสมประกอบอันเกิดจากอุบัติเหตุใหมีความเปนอยูที่ดี
และอบอุน
(๒) สนับสนุนใหมีองคกรของรัฐเพื่อที่จะดูแลเด็กอนาถาที่ถูกบิดา มารดาทอดทิ้งใหมีโอกาส
ไดอยูในสภาพที่ดีทางรัฐบาลจะสามารถจัดสรรหามาไดอยางเต็มความสามารถ
(๓) ใหการสนับสนุนบิดา มารดา หรือผูปกครองในการชวยเหลือทางดานการเงินในกรณี
ที่มีภาระเรื่องบุตรอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะกรณีที่บิดา มารดา หรือผูปกครองที่มีรายไดต่ํากวา
เกณฑม าตรฐานรัฐบาลจะตอ งสนับสนุน ให เด็ กไทยทุ กคนมี ค วามเปน อยู ที่ดี และมี โ อกาสเข า เรีย น
ในโรงเรียนโดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด
(๔) ออกกฎหมายลงโทษบิดา มารดา หรือผูปกครองที่ทําทารุณกรรมและไมเอาใจใสใน
การเลี้ยงดูบุตรหรือเด็กที่อยูในความอุปการะ
(๕) ใหการคุมครองการใชแรงงานเด็กอยางเขมงวดโดยการใชแรงงาน งานจะตองไดรับการยินยอม
จากบิดา มารดา หรือผูปกครองใหอยูในความดูแลของหนวยงานของรัฐ และไมใชแรงงานเด็กไปในทางที่ผิด
และเกินกวาเวลาที่กฎหมายระบุไว
(๖) คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคมใหมีความเปนอยูในสังคม
อยางเปนธรรมและมีอาชีพที่เหมาะสม
(๗) จัดหางานที่เหมาะสมและสงวนลิขสิทธิ์ของงานบางประเภทสําหรับสตรี เพื่อเปดโอกาส
ใหสตรีมีโอกาสหางานทําไดมากขึ้น

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง
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(๘) ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมาย เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ห ญิ ง และชายมี สิ ท ธิ เ ท า เที ย มกั น และขจั ด
การเลือกปฏิบัติตอสตรี เพื่อใหสตรีมีสิทธิและเสรีภาพโดยสมบูรณในการพัฒนาประเทศทั้งดานการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(๑) พั ฒ นาการใช พ ลั ง งานจากธรรมชาติ แ ละทรั พ ยากรของชาติ ใ ห เ กิ ด ประโยชน สู ง สู ด
โดยไม เ กิ ด ผลเสี ย ต อ สภาวะแวดล อ มและมุ ง พึ่ ง ตนในด า นนํ า เข า พลั ง งานหลั ก จากต า งประเทศ
และใหเก็บพลังงานที่มีอยูภายในประเทศเปนพลังงานสํารอง
(๒) ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายไปอยางมาก
ใหกลับคืนสูสภาพเดิม และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมของธรรมชาติใหคงไวอยางเปนรูปธรรม
(๓) เร ง รั ด และป อ งกั น การแก ป ญ หามลภาวะและสิ่ ง แวดล อ มเป น พิ ษ ทั้ ง ในป จ จุ บั น
และอนาคต
(๔) ให ก ารศึ ก ษาและเผยแพร ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ และคุ ณ ค า ของระบบนิ เ วศน
รวมทั้งทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
(๕) กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติอยางประหยัดและคุมคาที่สุด
๑๓. นโยบายดานการตอตานยาเสพติดและโรคติดตอที่รุนแรง
(๑) ใหความเขมงวดกับชาวตางชาติที่จะเดินทางเขามาภายในประเทศ ซึ่งอาจจะนําโรคระบาด
รายแรงตาง ๆ เขามาภายในประเทศได
(๒) ใหความสําคัญและเขมงวดกับการนําเขาสัตวหรือพาหะตาง ๆ ทุกชนิดจากตางประเทศ
ใหมากที่สุด ซึ่งอาจจะเปนพาหะรายแรงและเปนอันตรายตอการบริโภคภายในประเทศ
(๓) ใหเขมงวดกับการนําเขายาปราบศัตรูพืชที่มีสารพิษเจือปน และการนําเขาพืชหรือผลไม
จากตางประเทศที่อาจจะกอใหเกิดโรคระบาดติดตอมีผลเสียตอการเกษตรของประเทศ
(๔) ใหมีมาตรการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐอยางรุนแรงในกรณีที่สืบทราบไดวามีสวนพัวพัน
กับการผลิต การจําหนาย และการเสพยาเสพติดใหโทษ
(๕) ใหความคุมครองและกักกันผูที่ติดยาเสพติด ใชวิธีทางการแพทยใหเขาเหลานั้นกลับสูสภาพเดิม
(๖) สนับสนุนใหการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพของทหารและตํารวจตระเวนชายแดน
ในการปองกันการนําเขาและจําหนายประเภทยาเสพติดใหโทษตามแนวชายแดนอยางจริงจังและตอเนื่อง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

(๗) ปองกันและปราบปรามการนําเขายาเสพติดใหโทษทุกชนิดจากตางประเทศอยางเฉียบขาด
(๘) ปองกันและปราบปรามการผลิต การจําหนาย การเสพยาเสพติดใหโทษอยางเฉียบขาด
๑๔. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
(๑) เพิ่มมาตรการการใหบริการของโรงพยาบาลของรัฐใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและจัดใหมีแพทย
และพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลทุกแหงในตางจังหวัด
(๒) ควบคุมการคิดคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนใหมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๓) ปรับโครงสรางการใหการบริการของดานบริการตาง ๆ ของสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เชน การรักษาโรคตาง ๆ โดยผานขอมูลทางคอมพิวเตอร การเก็บสํารองยาชนิดตาง ๆ ไวที่ศูนย
ของจังหวัด เปนตน
(๔) สนับสนุนใหอนามัยตําบล อําเภอ และโรงพยาบาลทุกจังหวัดใหมีการบริการที่ดีและทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
(๕) เพิ่มมาตรการการควบคุมการโฆษณาสินคาบางประเภทที่ใหโทษตอสุขภาพและรางกาย
ของประชาชน
(๖) สนับสนุนและสงเสริมการใหบริการดานการสาธารณสุขและสาธารณูปโภคอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง
๑๕. นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
(๑) ลงโทษผูฝาฝนกฎจราจรที่ทําใหการจราจรติดขัด รวมทั้งการใชเสนทางการบรรทุกน้ําหนัก
ที่มีผลตอสาธารณูปโภคของรัฐอยางเปนรูปธรรม
(๒) จัดระบบการจราจรทุกจังหวัดใหเปนระเบียบและเปนรูปธรรม เพื่อลดมลภาวะและ
การสูญเสียพลังงาน อุบัติเหตุ เวลา และอื่น ๆ
(๓) สนับสนุนและสงเสริมการใหการบริการสื่อสารและคมนาคมขั้นพื้นฐานของรัฐที่มีตอ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) ปองกันการลงทุนทั้งในดานการสื่อสารและคมนาคมที่ซ้ําซอน
(๕) สนับสนุนใหมีการขยายเสนทางในการคมนาคมทั่วประเทศที่ประหยัด โดยเฉพาะการสื่อสาร
และการขนสงทางน้ํา ทางรถไฟรางคูมาตรฐานสากล รวมทั้งการคมนาคมทางรถยนตทางบก และทางอากาศ
(๖) ใหเพิ่มมาตรการแกบริษัทหรือองคกรตาง ๆ ที่ไดรับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐใหเปน
เจ า ของแถบคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ ห รื อ สั ม ปทานอื่ น ๆ โดยจะต อ งมี โ รงงานผลิ ต ชิ้ น ส ว นและประกอบ
ภายในประเทศ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

(๗) ใหมีการจัดสรรแถบคลื่นวิทยุซึ่งเปนทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยรวม
(๘) ยกเลิกสัมปทานที่เอาเปรียบประชาชน หรือผอนปรนลงมาเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในการบริการประชาชน
(๙) ปองกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชนและสนับสนุนใหมีการคาเสรี
๑๖. นโยบายดานการกีฬาและนันทนาการ
(๑) สงเสริมการกีฬาและรักกีฬาของชาติใหมีขวัญกําลังใจและความสามารถอยางแทจริง
เพื่อเขาเหลานั้นจะไดสรางชื่อใหกับประเทศชาติตอไป
(๒) สงเสริมใหมีสวนสาธารณะทุกแหงที่มีผูคนอาศัยอยูหนาแนนเพื่อเปนปอดของธรรมชาติ
(๓) สงเสริมใหมีสนามเด็กเลนและสนามกีฬาทุกหมูบานที่มีผูคนอาศัยอยูตามจํานวนที่ระบุไว
ในกฎหมาย
(๔) สนับสนุนและสงเสริมใหเอกชนมีสโมสรการกีฬาของตนเอง เพื่อใหองคกรเหลานั้น
มีชื่อเสียงเปนที่รูจกั และสามารถพัฒนาใหเปนสโมสรระดับชาติได
(๕) สงเสริมใหทุกจังหวัดมีสโมสรโดยรวมของจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลา
มีโอกาสไดเปนสมาชิกเพื่อฝกซอมหรือเลนกีฬาตามที่ตนเองชอบ
(๖) สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชนโดย
การสรางสถานที่ฝก สถานที่แขงขัน และสถานที่พักผอนสาธารณะใหพอเพียงโดยเฉพาะในเมืองใหญ
ขอบังคับพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคครูไทยเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคครูไทยเพื่อประชาชน เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
THAI TEACHER’S FOR PEOPLE PARTY ชื่อยอภาษาไทย ค.พ.ช. ชื่อยอภาษาอังกฤษ T.T.P.P.
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ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ใชเครื่องหมาย

โดยมีคําอธิบายความหมายภาพเครื่องหมายพรรค ดังนี้
(ก) ชื่อพรรคครูไทยเพื่อประชาชน หมายถึง การศึกษาพัฒนาชาติ
(ข) ภาพเครื่องหมายพรรค แสงเทียน ดินสอ ปากกา หนังสือ ประชาชน แผนที่ประเทศไทย
ชื่อพรรคภาษาไทย ชื่อพรรคภาษาอังกฤษ ชื่อยอพรรคอยูในวงกลม หมายถึง จุดกําเนิดของสรรพสิ่ง
แหงองคความรูสูสังคมโลก
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๓๐๐/๑๘ อาคารมกุฎอาเขต ชั้น ๒ ถนนกรุงเกษม
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๒๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรคครูไทยเพื่อประชาชนที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคครูไทย
เพื่อประชาชน สาขา.....................
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) สัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการเปลี่ยนแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
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(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรค ใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเองพรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด ต อ นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรค ณ สํ า นั ก งานใหญ พ รรค
หรือตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครแลว ใหเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขา แลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคานหรือไมก็ตาม
ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให
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ลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) สิทธิที่ไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณี
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปน ผูที่พ รอ มที่จะเสียสละและพากเพีย รในการทํา งานเพื่อ พรรคและอุด มการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแทเพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป นผู ที่ ไม มี ป ญหาขั ดแย งหรื อข อบกพร องจนได รั บการตํ าหนิ จากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
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ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยจิตสํานึก
ในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมั ครรับเลือ กตั้งในทุกระดับและ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและมติ
ของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีตอมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให ค วามสํ า คัญ แก ม วลสมาชิ ก พรรคทุ ก ท า นอย า งเต็ ม รูป แบบ โดยให ถื อ ว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระตุน
ใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือบรรยาย
ทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรครวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรคและกรรมการสาขาพรรคทุ ก ระดั บ ต อ งยึ ด มั่ น
ในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไม ใ ช ค วามเป น สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรคและกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรคและกรรมการสาขาพรรค ต อ งไม โ จมตี ห รื อ
วิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไม ล ะเลยต อ การแจ ง ความผิ ด ของสมาชิ ก พรรคที่ ก อ ให เ กิ ด ความเสื่ อ มเสี ย ของพรรค ทั้ ง นี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรครับทราบทันที

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและองคการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนองคกรหลักในการบริหารพรรค
จํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือ กตั้ งคณะกรรมการบริห ารพรรค ให ดํา เนิ น การในที่ป ระชุม ใหญพ รรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ ประสบการณ
ความเหมาะสมและการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญไดพิจารณาอนุมัติ
(๔) ให ส มาชิ ก เข า ร ว มประชุ ม ใหญ เ ป น ผู เ สนอชื่ อ สมาชิ ก เพื่ อ ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ กเป น
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ไดแตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกและใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่
แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออกใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อ
แตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง
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๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรคคณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) ยุบเลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตา ง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อ ดําเนิ นการตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษกพรรค
ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรค
(๑๖) อํ า นาจหน า ที่ อื่ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ ง ไม ขั ด ต อ กฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
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(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผู ต รวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรค ตามที่ ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงิน
ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
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(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิกพรรคและการพนจาก
ตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบแบงเขตและแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิ จ ารณาส ง ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ ง
ให ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ งพิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห ส ง ผู ใ ดเป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งป นับแตที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
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ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้งสาขาพรรค
ตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อตาม (๑)
ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือแจง
ตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวัน นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งที่ภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน โดยการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๐ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ งเลื อ กตั้ งจากสมาชิ ก ซึ่ง มี ภูมิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
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ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนอันดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคนผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่ม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรบั ผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

(ค) เรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรคหรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปนแต ทั้งนี้ ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธานสาขาพรรค
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ รายจาย บัญชีทรัพยสิน
หนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจกรรมตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคหากพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรค
หรือรองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงนี้เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาใหญของพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได ให
มอบหมายใหร องประธานสาขาพรรคหรื อ กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ งมาร วมประชุ ม ใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔)ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เป น ผู กํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ป ระชุ ม หรื อ เรี ย กประชุ ม เป น พิ เ ศษอี ก ก็ ไ ด ต ามความจํ า เป น
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดการประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใด
คนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให เ ลขาธิ ก ารพรรคเป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ก อ นการประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป ข องพรรคการเมื อ งและในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎร ไม วา จะเปน การเลื อ กตั้ งทั่ วไปหรื อ เป น การเลือ กตั้ งแทนตํ า แหนง ที่ว า ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอ
ชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมและใหเลขานุการ
สาขาพรรคทําหนาเปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอให
มีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติที่ชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใหรองประธาน
สาขาพรรคทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคคนทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บ รองความถู ก ต อ ง ตลอดจนจั ด ส ง บั ญ ชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตอง สมบูรณโดยครบถวน บัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น บัญชีตาม (๓)
และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรมหาทุน
ของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ ากการบริ จ าค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกล าวหาสมาชิกของพรรคคนใดวา ไดกระทําหรื อละเว นการกระทํา อันควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การและมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๓ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหมีความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๖๙ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลังจาก
การชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
คณะกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน จํานวนทั้งสิ้น ๘ คน คือ
๑. นายอธิพงษ บุญเพลิง
หัวหนาพรรค
๒. นายณัฐวัฒน บุญเพลิงพันธ
รองหัวหนาพรรค
๓. นางสาวหทัยนุช บุญเพลิง
เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
๔. นายเดชา ปราบ ณ ศักดิ์
๕. นางสาวพีรพรรณ บุญเพลิง
เหรัญญิกพรรค
๖. นางทองคํา ศรีภิรมย
นายทะเบียนสมาชิกพรรค

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง
๗. นายปราโมทย ศรีภิรมย
๘. นายแกน บุญเพลิง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

