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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
ด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
มาตรา ๑๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๖/๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียด
เกี่ย วกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการพรรคการเมือง
ของพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ดังนี้
นโยบายพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๔
พรรคครูไทยเพื่อประชาชนจะยึดมั่นในอุด มการณ์ของการบริหารพรรค ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
ของการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติและจะยึดผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเป็น หลักในการบริหารประเทศ จึงได้กําหนดนโยบายการบริหารไว้ ๑๖ ด้าน
ดังนี้
๑. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๓. นโยบายด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. นโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์
๕. นโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
๖. นโยบายด้านการศึกษา
๗. นโยบายด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง
๘. นโยบายด้านการต่างประเทศ
๙. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๐. นโยบายด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม
๑๑. นโยบายด้านสตรี เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
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๑๒. นโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๑๓. นโยบายด้านการต่อต้านยาเสพติดและโรคติดต่อที่รุนแรง
๑๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
๑๕. นโยบายด้านการสื่อสารและการคมนาคม
๑๖. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ
๑. นโยบายด้านการเมืองและการปกครอง
ปัญหาการเมืองที่ยังไม่เป็นระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ นับว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศชาติ ฉะนั้น พรรคครูไทยเพื่อประชาชน จึงเน้นการแก้ไขปัญหาหลักของชาติด้วยการริเริ่มจัดระบบ
การเมืองให้เป็นระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ โดยจะเน้น
ความสําคัญในการบริหารตามหลักการของระบบประชาธิปไตยที่จะตั้ง พรรคการเมืองโดยประชาชน
เป็นของประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้
(๑) ปกป้ อ งและเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละพระบรมวงศานุ ว งศ์ ทุ ก พระองค์
อย่างเต็มรูปแบบ
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรฐานในระบบของงานราชการ และรวมทั้งการเลื่อนตําแหน่ง
ของข้าราชการทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุด
(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ มีส่ว นร่ว มทางการเมืองอย่างกว้างขวางและเผยแพร่
ความรู้ความคิดทางการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ
(๔) ให้การสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๕) การกระจายอํา นาจการปกครองจากส่ ว นกลางสู่ภูมิภ าคและส่ ว นท้องถิ่น อย่า งมีร ะบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการกระจายความเจริญสู่ชนบทอย่างแท้จริง
(๖) สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ข้ า ราชการประจํ า มี ส่ ว นร่ ว มในทางการเมื อ งอย่ า งเปิ ด เผย
เพื่อเพิ่มจิตสํานึกในการรับใช้ชาติ และหน้าที่ของตนเองต่อชาติและประชาชน
(๗) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น และแก้ ก ฎหมายบางฉบั บ ที่ ล้ า หลั ง
ที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์
(๘) ให้คนไทยทุกหมู่เหล่า มีสิทธิเสรีภาพสมบูรณ์ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และปลูก จิ ต สํา นึ ก ส่ง เสริม ให้ ค นไทยมี ค วามรั ก ชาติ บ้ า นเมื อ งและมีจิ ต สํ านึ ก ในหน้ า ที่ข องตนที่ มี ต่ อ
ชาติบ้านเมือง
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(๙) ให้อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการเป็นของประชาชนโดยประชาชน
และเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
(๑) สนั บ สนุ น ให้ ข้ า ราชการและประชาชนทั่ ว ไปมี ค วามเป็ น อยู่ แ ละดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแบบ
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเองเป็นหลัก
(๒) พั ฒ นาการวางผั ง เมื อ งของทุ ก จั ง หวั ด ให้ เ ป็ น ระเบี ย บและได้ ม าตรฐานตามหลั ก การ
จัดผังเมืองตามสากล และเน้น ก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและมีที่มาของศิลปะของชาติไทยในการออกแบบ
และก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุที่นํามาใช้ในการก่อสร้าง
(๓) สนั บ สนุ น ให้ ตั้ ง องค์ ก รเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ เ พื่ อ ประสานงานช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
และให้ความคุ้มครองด้านอุตสาหกรรมและผลผลิตอื่น ๆ ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ
(๔) ร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการลงทุนร่วมกันในด้านเศรษฐกิจ ภายใต้หลักของความเป็นอิสระ
และพึ่งตนเอง โดยยึดหลักการเสียเปรียบน้อยที่สุดเป็นหลัก
(๕) ป้องกัน มิให้เกิด ภาวะเงิน เฟ้อหรือภาวะการเงิน ใด ๆ โดยให้ความสําคัญในการจัดสรร
เงินงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินอย่างเหมาะสมด้วยการประหยัดและป้องกันการรั่วไหล
(๖) แก้ไขปัญหาการเงิน การคลังและการธนาคารให้สอดคล้องกับปัญหาเศรษฐกิจ หลีกเลี่ยง
การผูกขาด และให้มีการควบคุมการปล่อยสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษามาตรฐานเงินตราของประเทศ
โดยยึดถือความเป็นอิสระและมาตรฐานสากลเป็นหลัก
(๗) ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อสอดคล้อง
ต่อการพัฒนาประเทศ
(๘) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเป็นธรรมกําหนดมาตรการควบคุมราคาสินค้า
เครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนการค้ากําไรเกินควรและป้องกันการกักตุนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
(๙) กระจายความเจริญ และสนับสนุน การเพิ่ มงานไปสู่ ชนบท เพื่อผ่ อนคลายความแออั ด
ในเมืองหลวง
(๑๐) พั ฒ นาระบบรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยใช้ ห ลั ก การแข่ ง ขั น เสรี แ ละการแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ
โดยกํา หนดอัต ราในการถือ หุ้น ของรั ฐบาล ต้ องเกิน กว่ าครึ่งหนึ่ง ของจํ านวนหุ้ น ทั้ งหมดในกรณี ข อง
รัฐวิสาหกิจหลักและอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมดในกรณีของรัฐวิสาหกิจรอง
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(๑๑) ปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ มีที่ทํากินเป็นของตนเองและกําหนดพื้นที่
ทางการเกษตร ป่าไม้ อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยให้แน่นอนทั่วประเทศ
(๑๒) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาโดยใช้ ท รั พ ยากรของชาติ ใ ห้ น้ อ ยที่ สุ ด
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติโดยรวม
(๑๓) ให้การสนับสนุนการกําหนดมาตรฐานของผลผลิตทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพ
(๑๔) ทบทวนและพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ต รงกับสภาพความเป็นจริง
โดยยึดหลักของระบบเศรษฐกิจการแข่งขันเสรีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและประเทศชาติ
๓. นโยบายด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) กํ า หนดวิ ธี ก ารและวิ ธี ป ลู ก ฝั ง ชาติ นิ ย มให้ แ ก่ เ ยาวชนและประชาชนทุ ก หมู่ เ หล่ า
เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อประเทศ
(๒) ให้ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนในการนั บ ถื อ ศาสนาและสามารถประกอบศาสนาพิ ธี
ที่ประชาชนเลื่ อมใสศรัท ธาด้ ว ยความบริสุท ธิ์ และให้ส ถาบัน ทั้ งหลายมีส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาสังคม
และวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์
ของชาติ
(๔) ดํ า เนิ น การเป็ น ขั้ น ตอนในการประกั น สั ง คมแบบสมบู ร ณ์ เ ต็ ม รู ป แบบ โดยให้ แ ผน
การประกันสังคมนั้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๕) ปลูกฝังจิตสํานึกและอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ
แก่ประชาชนและข้าราชการอย่างกว้างขวาง และต่อเนื่อง
(๖) ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขเหตุ แ ห่ ง ความไม่ เ ป็ น ธรรมในสั ง คมทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น
จนกระทั่งถึงระดับชาติ พร้อมทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกหมู่เหล่า
๔. นโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์
(๑) ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
(๒) ให้การสนับสนุน การประมง รวมทั้งประมงน้ําจืด ประมงชายฝั่ง และประมงไกลฝั่ ง
โดยออกมาตรการการทําประมงในเขตหวงห้ามและฤดูวางไข่อย่างเป็นระบบ
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(๓) สนับสนุนการปลูกป่าชายเลนทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการเพาะพันธุ์ปลาตามธรรมชาติ
(๔) ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิรูปที่ดิน ให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการรุกล้ํา
เขตที่ดินเป็นป่าสงวนและที่สาธารณะ
(๕) หยุดยั้งการทําลายป่าไม้แ ละทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ด ขาด พร้อมกับดําเนินการฟื้น ฟู
อนุรักษ์สภาพป่าต้นน้ําลําธาร เพื่อคงไว้ซึ่งป่าไม้และธรรมชาติที่สมบูรณ์
(๖) สนับสนุนการตลาดการเกษตรของสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อผลการตลาดภายในประเทศ
และตลาดส่งออกอย่างเป็นระบบ
(๗) ปรับปรุงระบบชลประทาน และน้ําต่าง ๆ ให้ทั่วถึงทุกภาค เพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเกษตร
การประปาและการป้องกันน้ําท่วมอย่างเป็นระบบ
(๘) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ํา แม่น้ํา ชายฝั่งทะเล ทั้งประเทศให้เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติ
สะอาดและปราศจากสารพิษเนื่องจากมลภาวะ และพาหะของโรคต่าง ๆ
(๙) ส่ง เสริ ม การค้ น คว้ า และพั ฒ นาเกษตรกรรมแบบผสมผสาน และแบบปลอดสารพิ ษ
ให้สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพขยายตลาดสินค้าเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
(๑๐) ประกันการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ และเป็นธรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
การผลิตและราคาผลผลิตที่ตกต่ํา
(๑๑) ส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไขระบบสหกรณ์ กลุ่มการเกษตร และกลุ่มสาขาอาชีพทุกรูปแบบ
ให้มีประสิทธิภาพและบทบาทที่เข้มแข็งขึ้น ทั้งด้านการผลิตและการจัดจําหน่าย ตลอดจนการบริหารองค์กร
เพื่อการพึ่งตนเองในยุคโลกาภิวัฒน์
๕. นโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบและต่อเนื่อง
(๒) ให้ การสนั บสนุน ในการลงทุ น ร่ ว มกับ บริษั ท ต่ างชาติ แ ละโรงงานอุ ต สาหกรรมทุ กชนิ ด
ในรูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย
(๓) ให้ ก ารสนั บ สนุ น และคุ้ ม ครองอย่ า งเต็ ม รู ป แบบกั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมของคนไทย
ทั้งโรงงานอุต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อที่จะเป็นหลักของระบบอุตสาหกรรมของชาติ
ในเชิงการผลิตเพื่อการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(๔) ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุต สาหกรรมอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล
(๕) สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการค้นคว้า
พัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศ
(๖) เร่งรัดการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกและความจําเป็นขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสาธารณูปโภค
ให้พอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศและการร่วมลงทุน
กับต่างประเทศ
(๗) ส่ ง เสริ ม การส่ ง ออกอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ตลอดจนอุ ต สาหกรรม
ภายในครัวเรือนของชุมชนให้เป็นรูปธรรม
(๘) สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและผู้ที่มีขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม และผลผลิตด้านอุตสาหกรรม
(๙) ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทย
(๑๐) สนับสนุนและให้การคุ้มครองผลผลิตที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ
๖. นโยบายด้านการศึกษา
(๑) สนับ สนุ น ให้ มีก ารแปลและเรี ย บเรีย งหนั งสื อหรื อตํ าราเรี ย น หรือเอกสารอ้า งอิง ที่ใ ช้
ในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ได้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น
(๒) เสริ ม สร้ า งสวั ส ดิ ก าร ขวั ญ กํ า ลั ง ใจ และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า ง ๆ ให้ แ ก่ ค รู อ าจารย์
และบุคลากรทางด้านการศึกษาทุกระดับ
(๓) สนับสนุนให้ผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมและผู้พิการ มีโอกาสเข้าศึกษาและฝึกอบรบวิชาชีพมากขึ้น
โดยยึดถือการพึ่งตนเองเป็นหลัก
(๔) สนับสนุนให้มีการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่กําลังขาดแคลนโดยมุ่งเน้นเพื่อให้ความสําคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรม เป็นต้น ให้พอเพีย ง
ทั้งปริมาณและคุณภาพ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(๕) สนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ ทุ ก ระดั บ ได้ มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมร่ ว มกั น
เพื่อแลกเปลี่ย นความรู้ และทัศนะศึกษาของแต่ละคน จัด การการขัด แย้งระหว่างสถาบัน การศึกษา
และให้มีมาตรการอย่างเฉียบขาดกับการเรียน และศึกษาที่ประพฤติผิดกฎของสถาบันการศึกษาอย่างร้ายแรง
(๖) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนา
การศึกษาของโลกทั้งปัจจุบันและอนาคต
(๗) ออกมาตรการให้ครูและอาจารย์ต้องมีการพัฒนาในการสอนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๘) ส่ ง เสริ ม และให้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนที่ บิ ด า มารดา หรื อ ผู้ ป กครอง
ที่มีสถานะยากจนต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเข้าโรงเรีย นได้โดยไม่ต้องเสีย ค่าเล่าเรีย นทุกระดับ
การศึกษา
(๙) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรักในการเรียนและการศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา
๗. นโยบายด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง
(๑) กําหนดแผนและมาตรการความมั่นคงของชาติให้เป็นรูปธรรมและชัดเจน
(๒) ให้เพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มงวดของระบบการตรวจสอบคนเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย
ผู้ลี้ภัย ผู้ลี้ภัยการเมืองและอื่น ๆ
(๓) ให้เพิ่มประสิทธิภาพของกําลังทางทหาร ตํารวจตระเวนชายแดน สิ่งอํานวยความสะดวก
ตลอดตามแนวชายแดนและแนวชายฝั่งทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการรุกล้ําและการแทรกแซงจากต่างประเทศ
(๔) ตั้งหน่วยตรวจสอบพิเศษ เพื่อป้องกันและติดตามการแทรกแซงกิจการต่าง ๆ การทําจารกรรม
จากขบวนการก่อการร้ายจากภายนอกประเทศอย่างจริงจัง
(๕) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ มิ ต รประเทศในการแลกเปลี่ ย นเจ้ า หน้ า ที่ ท างการทหาร
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในการฝึกร่วมซ้อมรบ หรือการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งกันและกัน
(๖) ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของกองทั พ ให้ มี เ ขตความสามารถ ศั ก ยภาพ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
และความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการส่งเสริมทางด้านการศึกษา การซ้อมรบ การฝึกอบรม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(๗) ปรับปรุงและสนับสนุนด้านสวัสดิการทหาร องค์การทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารให้ดีขึ้น
เพื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(๘) สร้ า งและพั ฒ นาอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ขึ้ น ใช้ เ องบนพื้ น ฐานของการพึ่ ง ตนเองอย่า งคุ้ ม ค่ า
และประหยัด
(๙) ให้กองทัพมีบทบาทการพัฒนาและร่วมมือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(๑๐) พัฒนาพลังอํานาจของชาติให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพทุกด้านพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม
จากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบ
๘. นโยบายด้านการต่างประเทศ
(๑) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารตั้ ง องค์ ก รระหว่ า งประเทศ เพื่ อ ประสานกั บ ตํ า รวจสากลในกรณี
ผู้ ก่ อ การร้ า ยข้ า มชาติ และการติ ด ตามจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหาที่ ห ลบหนี เ ข้ า มาแฝงตั ว ภายในประเทศ
หรือการหลบหนีออกนอกประเทศ
(๒) สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการทหาร ผ่านผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ
(๓) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมผ่ า นสถานทู ต ไทย
หรือสถาบันศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในต่างประเทศ
(๔) กําชับให้สถานทูตที่ประจําอยู่ในต่างประเทศให้ดูแลช่วยเหลือคุ้มครอง และบริการคนไทย
ที่ไปอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจอยู่ในประเทศนั้น ๆ อย่างเป็นรูปแบบ
(๕) เน้นเพิ่มนโยบายทางการทูตที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ ให้รายงานและเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในทางการเมือง การค้าขาย สังคมและวัฒนธรรมให้มากที่สุด เพื่อความมั่นคงของประเทศในด้านปฏิบัติการ
ทางการทูต
(๖) รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้น้อยที่สุดโดยปราศจากเงื่อนไขที่จะทําลายประโยชน์
และความมั่นคง ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในทั้งปวงของชาติ
(๗) สนับสนุนและส่งเสริมให้ส ถานทูต ไทยที่ประจําอยู่ใ นต่างประเทศต่าง ๆ เป็น ตัว กลาง
ในการขยายงานด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย การค้าขายและการส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ
(๘) ทบทวนและปรับปรุงสนธิสัญญาต่าง ๆ โดยที่ประเทศไทยเสียเปรียบ ให้ดีขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ
(๙) ให้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(๑๐) กระชับความสัมพัน ธ์อัน ดี กับต่างประเทศทุก ๆ ประเทศ โดยไม่เลือกการปกครอง
ในลัทธิที่แตกต่างกัน และให้ความสําคัญในด้านเชิงการทูตอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑๑) ดําเนินนโยบายอย่างอิสระโดยยึดหลักการของผลประโยชน์ และความมั่นคงของชาติ
เป็นสําคัญ
๙. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๑) สนับสนุนให้มีการลงทุนวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับต่างประเทศ เพื่อนําเทคโนโลยีทันสมัย
มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ
(๒) สนับสนุนให้หน่วยงานเอกชนสามารถนําเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่คิดค้นโดยคนไทยมาประยุกต์
เพื่อผลิตออกจําหน่ายสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๓) ให้นําเทคโนโลยีของการใช้พลังงานจากธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่แ ล้วมาประยุกต์ใช้ในเชิง
อุตสาหกรรม การเกษตรและการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์โดยร่วมของประชาชน
(๔) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยี กั บ นานาประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาเทคโนโลยี
เพื่อก่อให้เกิดความคิดริเริ่มและเพื่อให้เทคโนโลยีเหล่านั้นมีคุณภาพและพอเพียง เพื่อที่จะพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติต่อไป
(๕) ส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นให้อาจารย์จากสถาบันการศึกษา
จากส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนนักวิชาการจากภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒ นา เพื่อประโยชน์
ในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชกรรม การบริหาร และคุณภาพชีวิตของประชาชนและการส่งออก
๑๐. นโยบายด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) ส่งเสริมและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้มีกองทุนการประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งผู้ใช้แรงงาน
ครอบครัว ผู้ว่างงานรวมจนกระทั่งถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(๒) ส่งเสริมและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้มีกองทุนเพื่อสวัสดิการแรงงานและสังคมแห่งชาติ
และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงานสูงสุด
(๓) ส่ง เสริ ม และปรับ ปรุง กฎหมายเพื่ อให้ มี กองทุน บํ า นาญแห่ ง ชาติ สํ า หรั บ ผู้ ใช้ แ รงงาน
ทุกสาขาอาชีพ เพื่อเป็นหลักและประกันความมั่นคงในการดําเนินชีวิตภายหลังจากการเกษียณอายุ
(๔) จัดตั้งศูนย์สารนิเทศและสวัสดิการให้เป็นศูนย์ข้อมูลในการจัดหางาน การจัดทําทะเบียน
ผู้ใช้แรงงาน การจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง การเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ การให้สวัสดิการแรงงานต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ผู้ใช้แรงงาน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(๕) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การฝึ ก อบรมแก่ ป ระชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกป้ อ งสิ ท ธิ
และผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๖) สนับสนุนและส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ การคุ้มครองแรงงานและมาตรการความปลอดภัย
ในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีไตรภาคี ให้นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
(๗) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง สหภาพแรงงาน กลุ่ ม สมาคม และชมรมต่ า ง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและความมั่นคงของชาติ
(๘) เพิ่มความมั่นคงในการทํางานและหลักประกันในการทํางานแก่ผู้ใช้แรงงานที่ทํางานในประเทศ
และต่า งประเทศ โดยมีองค์ กรของระบบการประกัน สังคมมาเป็ น ผู้รับ รองในกรณี ต กงาน เจ็บป่ว ย
ลาคลอดและอื่น ๆ
(๙) ขยายการว่าจ้างงานทางภาครัฐและเอกชนให้มากยิ่งขึ้นและให้มีองค์กรของรัฐมาดําเนินการ
ควบคุมและดูแลการว่าจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไม่เป็นธรรมให้หมดสิ้นไป
(๑๐) แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ และคําสั่งที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับแรงงานและสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ ให้ถูกต้องเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
๑๑. นโยบายด้านสตรี เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
(๑) สนับสนุนให้มีองค์กรของรัฐ เพื่อที่จะดูแลให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น
ผู้ที่ทุพพลภาพ ผู้ที่เกิด มาไม่สมประกอบและไม่สมประกอบอันเกิด จากอุบัติเหตุ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
และอบอุ่น
(๒) สนับสนุนให้มีองค์กรของรัฐเพื่อที่จะดูแลเด็กอนาถาที่ถูกบิดา มารดาทอดทิ้ง ให้มีโอกาส
ได้อยู่ในสภาพที่ดี ทางรัฐบาลจะสามารถจัดสรรหามาได้อย่างเต็มความสามารถ
(๓) ให้การสนับสนุนบิด า มารดา หรือผู้ปกครองในการช่วยเหลือทางด้านการเงิน ในกรณี
ที่มีภาระเรื่องบุตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกรณีที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์
มาตรฐานรัฐบาลจะต้องสนับสนุนให้เด็กไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีโ อกาสเข้าเรียนในโรงเรีย น
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
(๔) ออกกฎหมายลงโทษบิ ด า มารดา หรื อ ผู้ ป กครองที่ ทํ า ทารุ ณ กรรมและไม่ เ อาใจใส่
ในการเลี้ยงดูบุตรหรือเด็กที่อยู่ในความอุปการะ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
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(๕) ให้ก ารคุ้ม ครองการใช้ แ รงงานเด็ก อย่ างเข้ มงวดโดยการใช้ แ รงงาน งานจะต้อ งได้รั บ
การยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ และไม่ใช้แรงงานเด็ก
ไปในทางที่ผิดและเกินกว่าเวลาที่กฎหมายระบุไว้
(๖) คุ้ม ครองสวั ส ดิภ าพเด็ ก เยาวชนและผู้ด้ อยโอกาสในสัง คมให้มี ความเป็ น อยู่ ในสัง คม
อย่างเป็นธรรมและมีอาชีพที่เหมาะสม
(๗) จัดหางานที่เหมาะสมและสงวนลิขสิท ธิ์ของงานบางประเภทสําหรับสตรี เพื่อเปิดโอกาส
ให้สตรีมีโอกาสหางานทําได้มากขึ้น
(๘) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้หญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกันและขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรี เพื่อให้สตรีมีสิทธิและเสรีภาพโดยสมบูร ณ์ในการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม
๑๒. นโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(๑) พั ฒ นาการใช้ พ ลั ง งานจากธรรมชาติ แ ละทรั พ ยากรของชาติ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สู ด
โดยไม่ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ สภาวะแวดล้ อ มและมุ่ ง พึ ง ตนในด้ า นนํ า เข้ า พลั ง งานหลั ก จากต่ า งประเทศ
และให้เก็บพลังงานที่มีอยู่ภายในประเทศเป็นพลังงานสํารอง
(๒) ฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์และทรัพ ยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายไปอย่างมาก
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และอนุรักษ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของธรรมชาติให้คงไว้อย่างเป็นรูปธรรม
(๓) เร่งรัดและป้องกันการแก้ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
(๔) ให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญ และคุณค่าของระบบนิเวศน์ รวมทั้ง
ทรัพยากรของชาติแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
(๕) กําหนดแผนการใช้และพิทักษ์ทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด
๑๓. นโยบายด้านการต่อต้านยาเสพติดและโรคติดต่อที่รุนแรง
(๑) ให้ความเข้มงวดกับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาภายในประเทศ ซึ่งอาจจะนําโรคระบาด
ร้ายแรงต่าง ๆ เข้ามาภายในประเทศได้
(๒) ให้ความสําคัญและเข้มงวดกับการนําเข้าสัต ว์หรือพาหะต่าง ๆ ทุกชนิดจากต่างประเทศ
ให้มากที่สุดซึ่งอาจจะเป็นพาหะร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อการบริโภคภายในประเทศ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง
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(๓) ให้เข้มงวดกับการนําเข้ายาปราบศัตรูพืชที่มีสารพิษเจือปน และการนําเข้าพืช หรือผลไม้
จากต่างประเทศที่อาจจะก่อให้เกิดโรคระบาดติดต่อมีผลเสียต่อการเกษตรของประเทศ
(๔) ให้มีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ข องรัฐอย่างรุน แรงในกรณีที่สืบทราบได้ว่ามีส่ว นพัว พัน
กับการผลิต การจําหน่าย และการเสพยาเสพติดให้โทษ
(๕) ให้ค วามคุ้มครองและกักกัน ผู้ที่ติดยาเสพติด ใช้วิธีท างการแพทย์ให้เขาเหล่านั้น กลับสู่
สภาพเดิม
(๖) สนับสนุนให้การประสานงานอย่างมีประสิท ธิภาพของทหารและตํารวจตระเวนชายแดน
ในการป้องกันการนําเข้าและจําหน่ายประเภทยาเสพติดให้โทษตามแนวชายแดนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
(๗) ป้องกันและปราบปรามการนําเข้ายาเสพติดให้โทษทุกชนิดจากต่างประเทศอย่างเฉียบขาด
(๘) ป้องกันและปราบปรามการผลิต การจําหน่าย การเสพยาเสพติดให้โทษอย่างเฉียบขาด
๑๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
(๑) เพิ่มมาตรการการให้บริการของโรงพยาบาลของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดให้มีแพทย์
และพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลทุกแห่งในต่างจังหวัด
(๒) ควบคุมการคิดค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
(๓) ปรับโครงสร้างการให้การบริการของด้านบริการต่าง ๆ ของสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เช่น การรักษาโรคต่าง ๆ โดยผ่านข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ การเก็บสํารองยาชนิด ต่าง ๆ
ไว้ที่ศูนย์ของจังหวัด เป็นต้น
(๔) สนับสนุนให้อนามัยตําบล อําเภอ และโรงพยาบาลทุกจังหวัดให้มีการบริการที่ดี และทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
(๕) เพิ่มมาตรการการควบคุมการโฆษณาสินค้าบางประเภทที่ให้โทษต่อสุขภาพและร่างกาย
ของประชาชน
(๖) สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการด้านการสาธารณสุขและสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง
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๑๕. นโยบายด้านการสื่อสารและการคมนาคม
(๑) ลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรที่ทําให้การจราจรติดขัด รวมทั้งการใช้เส้นทางการบรรทุกน้ําหนัก
ที่มีผลต่อสาธารณูปโภคของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม
(๒) จัดระบบการจราจรทุกจังหวัดให้เป็นระเบียบและเป็นรูปธรรม เพื่อลดมลภาวะ และการสูญเสีย
พลังงาน อุบัติเหตุ เวลา และอื่น ๆ
(๓) สนับสนุนและส่งเสริมการให้การบริการสื่อสารและคมนาคมขั้น พื้น ฐานของรัฐ ที่มีต่อ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ป้องกันการลงทุนทั้งในด้านการสื่อสารและคมนาคมที่ซ้ําซ้อน
(๕) สนับสนุนให้มีการขยายเส้นทางในการคมนาคมทั่วประเทศที่ประหยัด โดยเฉพาะการสื่อสาร
และการขนส่งทางน้ํา ทางรถไฟรางคู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการคมนาคมทางรถยนต์ทางบก และทางอากาศ
(๖) ให้ เ พิ่ ม มาตรการแก่ บ ริษั ท หรื อ องค์ ก รต่า ง ๆ ที่ ไ ด้ รับ สั ม ปทานจากหน่ ว ยงานของรั ฐ
ให้เป็นเจ้าของแถบคลื่นความถี่วิทยุหรือสัมปทานอื่น ๆ โดยจะต้องมีโรงงานผลิตชิ้น ส่วนและประกอบ
ภายในประเทศ
(๗) ให้มีการจัดสรรแถบคลื่นวิทยุ ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวม
(๘) ยกเลิกสัมปทานที่เอาเปรีย บประชาชน หรือผ่อนปรนลงมาเพื่อ ให้เกิด ความเป็น ธรรม
ในการบริการประชาชน
(๙) ป้องกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชนและสนับสนุนให้มีการค้าเสรี
๑๖. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ
(๑) ส่งเสริมการกีฬาและรักกีฬาของชาติ ให้มีข วัญกําลังใจและความสามารถอย่างแท้จริง
เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้สร้างชื่อให้กับประเทศชาติต่อไป
(๒) ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะทุกแห่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นเพื่อเป็นปอดของธรรมชาติ
(๓) ส่งเสริมให้มีสนามเด็กเล่นและสนามกีฬาทุกหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่ต ามจํานวนที่ระบุไว้
ในกฎหมาย
(๔) สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ เ อกชนมี สโมสรการกีฬ าของตนเอง เพื่ อ ให้ อ งค์ก รเหล่ า นั้ น
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและสามารถพัฒนาให้เป็นสโมสรระดับชาติได้
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(๕) ส่งเสริมให้ทุกจังหวัดมีสโมสรโดยรวมของจังหวัดและอําเภอ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า
มีโอกาสได้เป็นสมาชิกเพื่อฝึกซ้อมหรือเล่นกีฬาตามที่ตนเองชอบ
(๖) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การออกกํ า ลั ง กาย และเล่ น กี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพของประชาชน
โดยการสร้างสถานที่ฝึก สถานที่แข่งขัน และสถานที่พักผ่อนสาธารณะให้พอเพียงโดยเฉพาะในเมืองใหญ่
ข้อบังคับพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับพรรคครูไทยเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมคณะผู้จัด ตั้ง พรรคครูไทย
เพื่อ ประชาชน เมื่อ วัน ที่ ๕ มิ ถุน ายน ๒๕๕๔ ได้ มีมติ เป็น เอกฉัน ท์ กําหนดข้ อบัง คับพรรคฉบับ นี้
เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการบริหารพรรค และการดําเนินกิจการทางการเมืองให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดข้อบังคับพรรคไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคครูไทยเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
เป็นต้นไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้ เรียกว่า พรรคครูไทยเพื่อประชาชน เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
THAI TEACHERS FOR PEOPLE PARTY ชื่อย่อภาษาไทย ค.พ.ช. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ T.T.P.P.
ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ใช้เครื่องหมาย

หน้า ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง
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โดยมีคําอธิบายความหมายภาพเครื่องหมายพรรค ดังนี้
(ก) ชื่อพรรคครูไทยเพื่อประชาชน หมายถึง การศึกษาพัฒนาชาติ
(ข) ภาพเครื่องหมายพรรค แสงเทียน ดินสอ ปากกา หนังสือ ประชาชน แผนที่ประเทศไทย
ชื่อพรรคภาษาไทย ชื่อพรรคภาษาอังกฤษ ชื่อย่อพรรคอยู่ในวงกลม หมายถึง จุดกําเนิดของสรรพสิ่ง
แห่งองค์ความรู้สู่สังคมโลก
ข้อ ๕ สํานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๓๐๐/๑๘ อาคารมกุฎอาเขต ชั้น ๒ ถนนกรุงเกษม
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐
ข้อ ๖ สาขาพรรคครูไทยเพื่อประชาชนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ที่ใด ให้เรียกว่า “พรรคครูไทย
เพื่อประชาชน” สาขา.......................................................
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการเปลี่ยนแปลงสัญชาติ ซึ่งได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๓) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ข้อ ๘ การสมั ค รเป็ น สมาชิ ก พรรค ให้ ยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ์ ข องพรรคด้ ว ยตนเอง
พร้อมด้วยเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด ต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญ่พรรค
หรือต่อประธานสาขาพรรค ณ ที่ทาํ การสาขาพรรค และให้คํารับรองว่าตนมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน
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เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคได้รับใบสมัครแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พร้อมด้วยคําคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับ
บัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรค ต้องทําเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย
คําคัดค้านให้ยื่น ต่อนายทะเบีย นสมาชิกพรรค หรือนายทะเบีย นสมาชิกสาขา แล้ว แต่กรณี
และให้สงวนคําคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ
ข้อ ๑๐ ถ้ า คณะกรรมการพรรคมี ม ติ ไ ม่ รั บ ผู้ ใ ดเป็ น สมาชิ ก พรรค โดยจะมี คํ า คั ด ค้ า น
หรือไม่ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือว่าเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิ กพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ ถือ ว่ าสมบู ร ณ์เ มื่อ ได้ยื่ น ใบลาออกต่ อ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ้ า สมาชิ ก ผู้ นั้ น ดํ ารงตํ า แหน่ งเป็ น สมาชิ ก
สภาผู้แ ทนราษฎร ด้ว ยมติข องพรรคต้องเป็ น มติข องที่ป ระชุ มร่ ว มของคณะกรรมการบริ หารพรรค
และสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรที่ สั ง กั ด พรรค และมติ ดั ง กล่ า วมี ค ะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้
ลงคะแนนลับ แต่ถ้า สมาชิก ผู้นั้น ได้อุท ธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบ วัน นั บแต่วัน ที่พ รรค
มีมติคัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ามติดังกล่าว มิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง นับแต่วัน ที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มติดังกล่าวมีลักษณะ
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ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย สมาชิก
ซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาค ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) สิทธิที่ได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้งทั้งปวง
ที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณี
(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
(ข) เป็ น ผู้ ที่พ ร้อ มที่ จะเสี ย สละและพากเพีย รในการทํ างานเพื่ อ พรรคและอุ ด มการณ์
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
(ค) เป็นผู้ที่มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
(ง) เป็น ผู้ที่ไม่มีปัญ หาขัด แย้ง หรือข้อบกพร่องจนได้รับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เสถี ย รภาพของพรรคและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ด้วยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรค ผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให้ความร่วมมือ
ในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
(๓) ปฏิบัติต ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นินทา ให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดํ า เนิ น การทางการเมื อ งอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อง เพื่ อ ให้ พ รรคได้ ก้ า วไปสู่
การมีบทบาททางการเมือง และเข้าสู่การบริหารประเทศ ตามนโยบายของพรรค เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามอุดมการณ์
(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิก ให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให้ ค วามสํ า คัญ แก่ ม วลสมาชิ ก พรรคทุ ก ท่ า นอย่ า งเต็ ม รูป แบบ โดยให้ ถื อ ว่ า
สมาชิกพรรคเป็นบุคคลสําคัญ และเป็นองค์กรหลักของพรรค
หมวด ๕
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิก และประชาชนโดยทั่วไป
อันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กําหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิก
และประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ
เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(๒) พรรคจะรวบรวม และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิ จและสังคม
เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์ของพวกเขา
ยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะส่งเสริม และสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ย น
ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมือง หรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
(๖) พรรคจะส่ งเสริ มให้ ส มาชิ ก และประชาชนทั่ ว ไปได้ เข้ า ชม หรือ เข้า ฟั ง การอภิป ราย
หรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ร่วมกันสร้างพรรค
ให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเป็นที่ศรัทธา และไว้วางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับต้องยึด มั่น
ในอุดมการณ์ของพรรค และไม่ฝ่าฝืน ต่อระเบียบ ข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง
(๒) ไม่ ใ ช้ ค วามเป็ น สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่โจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์
สมาชิกพรรคด้วยกันหรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบ่อนทําลาย
(๔) สมาชิ กพรรค กรรมการบริ หารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้ องไม่ ปกปิ ดความผิ ด
และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรค ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ต้องรีบแจ้ง
ให้กรรมการบริหารพรรครับทราบทันที

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐ
หรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคล และองค์การทั่วไป
(๖) ผู้ป ฏิ บัติ ง านของพรรคไม่ พึ งนํ า ความลั บ ของพรรคที่ ไ ด้มี ม ติไ ว้ ไปเปิด เผยต่ อบุ ค คลอื่ น
แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มติไว้
ข้อ ๑๘ เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และจรรโลงระบบพรรคการเมื อ ง และทํ า ให้ ก ารเมื อ ง
มีคุณธรรม สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได้ยึดถือและปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติ และดํารงชีพด้วยความมีคุณธรรม และอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๓) ต้องศึกษา และทําความเข้าใจในนโยบาย และข้อบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบใหญ่ ด้วยการเสียสละ และให้ความรู้
ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
(๕) มีจิตสํานึก และรับผิดชอบต่องาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเอง เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี และมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๑๙ ให้ มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รหลั ก
ในการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหน้าหน้าพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ข้อ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ให้ ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่ ต้องมีผู้รับรอง
ไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหาร ตามข้อ ๑๙
(๓) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหน่งต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยคํานึงถึง ความอาวุโ สทางการเมือง ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเหมาะสม และการเสียสละให้กับพรรค จํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจํานวนที่มีเศษ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให้ ส มาชิ ก เข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ เ ป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ สมาชิ ก เพื่ อ ให้ ท่ี ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ ก
เป็น กรรมการบริห ารพรรคในส่ว นที่ เหลือจนครบจํานวนตามที่กํ าหนดในการเลือ กตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคตาม (๔) พึ งคํา นึงถึง การให้มี ผู้แ ทนจากภาคต่าง ๆ โดยทั่ว ถึ งกัน ผู้ถู กเสนอชื่ อเป็ น
กรรมการบริหารพรรคไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อกับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก และให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่น ใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
แทนหัวหน้าพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินต่อทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก
(๖) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออก ให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ถือว่าหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย
เมื่อตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้าพรรคมีอํานาจ
แต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสม เข้าทําหน้าที่แทนจนครบวาระของผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง
แต่ถ้าตําแหน่งที่ว่างลงนั้น เป็นตําแหน่ง หัวหน้าพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้รองหัวหน้าพรรค
ลําดับต้นทําหน้าที่แทน และให้มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ตําแหน่ง หัวหน้าพรรคว่างลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ หรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดข้างต้น ให้หัว หน้าพรรคมีอํานาจในการเรีย กประชุมใหญ่เพื่อดําเนิน การ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําเหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบีย นพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบ และจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายพรรค
และข้อบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไม่ให้พรรคการเมือง และผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งใช้เกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับ การเลือ กตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรแบบสัด ส่ว น โดยจัดสรร
เป็นจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อแต่ละบัญชี
ที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให้ ค วามเห็น ชอบในการแต่ง ตั้ ง หรือ ถอดถอนคณะกรรมการฝ่ ายต่ าง ๆ ของพรรค
คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรค และองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๗) ยุบเลิกพรรค
(๘) อํานวยการต่าง ๆ และกระทําการ หรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดําเนิน งานของพรรค
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๙) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ
ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๐) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย์ สิ น ต่ า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดของพรรค และสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต่งตั้ง และถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรค และคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
(๑๓) จั ด ตั้ ง แผนกต่ า ง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามนโยบายของพรรค
และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แต่งตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผู้อํานวยการสํานักงานใหญ่พรรค รองโฆษกพรรค
ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานใหญ่พรรค หรือตําแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(๑๕) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรค และผู้ปฏิบัติงานของพรรค
(๑๖) อํานาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎ ระเบียบ
ของพรรค
ข้อ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรค ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศกฎ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให้ มี อํ า นาจปฏิ บั ติ ก าร
ในนามของพรรคได้ โดยความเห็น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม่น้ อ ยกว่ ากึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผู้ตรวจสอบ และกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรค หรือรองหัวหน้าพรรคในกิจการที่หัวหน้าพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็น ผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และต่อที่ประชุมใหญ่พรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุ มร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหน้าที่ควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และงบการเงิน
ของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิกพรรค และการพ้นจากตําแหน่ง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารของพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหน้าที่ตามหัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๕ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบบัญชีรายชื่อ
และแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ ง ให้ เ ป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห้ ส่ ง ผู้ ใ ดเป็ น ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นที่สุด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๒๖ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
ข้อ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงค์ของสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบีย นราษฎร
อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้
(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้งสาขาพรรค
ต่อสํานักงานใหญ่พรรค เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่งบัญชีรายชื่อตาม (๑)
ไปด้วย
ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือแจ้ง
ต่อตัวแทนสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเป็นครั้งแรกภายในเก้าสิบวัน
และเมื่ อ สาขาพรรคได้ ป ระชุ ม สมาชิ ก พรรค เพื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรค แล้ ว ให้ แ จ้ ง
สํานักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวัน
นับ แต่ วั น ที่ป ระชุ ม จัด ตั้ ง สาขาพรรค เพื่ อ ดํ าเนิ น การตามกฎหมายต่ อ ไป การประชุ ม เพื่อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าว ต้องมีสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๓๐ ให้ มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่ และให้ลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลําดับแรก แล้ว เลือกรองประธานหนึ่งคน และกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกคนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรค จะต้องมีผู้รับรอง
ไม่นอ้ ยกว่าสิบคน ผู้รับรอง และผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่ม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรค และประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัดข้อง และแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรค เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาท้องถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัด ทํา แผนงาน โครงการ และรายงานผลการบริห ารงานของสาขาพรรค เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรค และเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานการประชุม
(ค) เรี ย กประชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรคโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้น เพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีค วามจําเป็น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน สามวัน
ซึ่งหากพ้นกําหนดดังกล่าว ให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง ให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธานสาขาพรรค
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้มีตําแหน่งรองลงมาลําดับต้นทําหน้าที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(ก) ตรวจสอบ และกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ให้ปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมสาขาพรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุ ก ารสาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขานุ ก ารสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญ ญิ ก สาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม รายรั บ - รายจ่ า ย
บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่ น ของสาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหน่ง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่งหรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง ตามข้อ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๗ ให้ ป ระธานสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอี ก หนึ่ ง คนเป็ น ผู้ แ ทนสมาชิ ก
ของสาขานั้นเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาใหญ่ของพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้
ให้มอบหมายให้รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาร่วมประชุมใหญ่
ของพรรคแทนก็ได้
ข้อ ๓๘ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบปี
และรับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมา ภายหลังมีสาขาพรรคการเมืองไม่ครบ
ตามมาตรา ๒๖ ให้ดําเนิน การจัด ตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
ส่วนที่ ๑
การประชุมใหญ่พรรคการเมือง
ข้อ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัด ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ของพรรคอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญ อาจมีได้ เมื่อสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน
มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๔๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมี ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๔๒ ในการประชุม ใหญ่ต้ องมีส มาชิ กตามข้อ ๔๑ มาประชุม ไม่ น้อ ยกว่า สองร้ อยคน
จึงจะเป็น องค์ประชุม การลงมติให้ถือเสีย งข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสีย งเท่ากั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๓ ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม
ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคลําดับต้นไม่มา ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับ
ถัดมาทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรค หรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๔ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปีต่อไปโดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่ว ม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๔ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๔๕ คําบอกกล่าวเรีย กประชุม ใหญ่ ทุกคราว ให้หั ว หน้ าพรรคแจ้งกํ าหนดการประชุ ม
ให้สมาชิกพรรคทราบล่ว งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด วัน โดยให้ร ะบุวัน เวลา สถานที่ และระเบีย บวาระ
การประชุมด้วย
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๔๖ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง และหัวหน้าพรรค
เป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็น หรือตามคําขอ
จากกรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวนคณะกรรมการทั้ ง หมดร่ ว มกั น
ขอให้เปิด ประชุมพิเศษ ในการขอให้มีประชุมพิเศษ จะต้องมีว าระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติ
อย่างชัดเจน
ข้อ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้หัวหน้าพรรค
เป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองหัวหน้าคนใดคนหนึ่ง
ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรค
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองอย่างน้อย
ปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ก่ อ นการประชุ ม ใหญ่ ป ระจํ า ปี ข องพรรคการเมื อ ง และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎร ไม่ ว่ า จะเป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปหรือ เป็ น การเลือ กตั้ ง แทนตํา แหน่ ง ที่ ว่ า ง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วน ในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ข้อ ๕๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติให้ถือเสีย งข้างมากของสมาชิกที่มาร่ว มประชุม กรณีที่มีเสีย งเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๑ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุม ให้รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มา หรือไม่อยู่ในที่ประชุม
ให้ ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม
และให้เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
ข้อ ๕๒ กิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น
(๑) กิจการตามที่บัญ ญัติไว้ในพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยพรรคการเมือ ง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๓ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกคราว ให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกําหนด
การประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมด้วย
ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน และประธาน
สาขาพรรคเป็น ผู้กําหนดวัน เวลา หรือเรีย กประชุมพิเ ศษอีกก็ ได้ ตามความจําเป็ น หรือตามคําขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมพิเศษ ในการขอให้มีประชุมพิเศษ
จะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานสาขาพรรค
เป็น ประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ประธานได้ ก็ให้ร องประธาน
สาขาพรรคทําหน้าที่ แ ทนและให้เลขานุก ารสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุ ม แต่ถ้าเลขานุการ
สาขาพรรคไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๗ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพ ย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน อาจคํานวณเป็น เงิน ได้ข องพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมือง เพื่อแสดงรวมไว้
ในบัญชีของพรรคการเมือง
ข้อ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้ หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
การลงรายการบัญชี ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง สมบูรณ์ โดยครบถ้วน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

หมวด ๑๒
รายได้ของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง
ข้อ ๕๙ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียม และค่าบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้า หรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพ ย์สิน และประโยชน์อื่น ใดอันอาจคํานวณเป็น เงินได้ที่ได้จากการจัด กิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย์ สิ น และประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป็ น เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ จ ากการบริ จ าค
แก่พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงิน และรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
ข้อ ๖๐ สมาชิก พรรคการเมื องอาจเสีย ค่าบํ ารุ งพรรคประจํ าปี ส่ว นอั ต ราที่จ ะเก็บ เท่ าไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้น ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๖๑ การบริจาคแก่พรรคการเมืองให้เป็นตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๖๒ การกล่า วหาสมาชิก ของพรรคคนใดว่ าได้ กระทํ า หรือ ละเว้ น การกระทํ าอั น ควร
แก่การลงโทษ ต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรค มีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ข้อ ๖๓ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๖๒ แล้ว ให้หัวหน้าพรรคมอบอํานาจให้กรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหลายคน ทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล หัว หน้าพรรค
มีอํานาจสั่งยกข้อกล่าวหานั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล ให้เสนอข้อกล่าวหานั้น พร้อมทั้ง
รายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่งตั้ง กรรมการ หรือสมาชิกไม่ เกิ นกว่าห้าคน เป็น กรรมการพิจารณาเสนอความเห็ น
ต่อหัวหน้าพรรคก็ได้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๖๔ ในการพิจ ารณาข้อ กล่าวหา สมาชิ กต้องให้โ อกาสแก่ ผู้ถูกกล่า วหาแก้ข้ อกล่าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่หัว หน้าพรรคเห็น ว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้น จากการเป็นสมาชิกพรรค
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ ๖๖ การพ้นจากสมาชิกพรรค กรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้มีความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดําเนินการต่อไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคท้าย
หมวด ๑๔
การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
ข้อ ๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรค จะทําได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๖๘ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรคต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๖๙ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกันดํารงรักษาพรรคให้ดํารงอยู่คู่ปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เว้นแต่จะสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓๒ ง

หน้า ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๗๐ การยุบเลิกพรรค และสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ พรรคการเมื องต้ องสิ้นสภาพ เลิก หรื อยุบให้ ทรัพ ย์สิน ของพรรคที่เหลื อ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแล้ว ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน จํานวน ๘ คน ดังนี้
หัวหน้าพรรค
๑. นายณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์
๒. นายสมพิศ สวนไผ่
รองหัวหน้าพรรค
๓. นางสาวหทัยนุช บุญเพลิง
เลขาธิการพรรค
๔. นางทองคํา ศรีภิรมย์
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวพีรพรรณ บุญเพลิง
เหรัญญิกพรรค
๖. นายไพศาล แต้มวงษ์
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นายบุญส่ง พรมรินทร์
โฆษกพรรค
๘. นายแก่น บุญเพลิง
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

