
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 
เรื่อง   รับจดทะเบียนจัดตัง้พรรคอนาคตใหม 

 

 

ดวย  นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามมติ   

ในการประชุม  ครั้งที่  ๔๗/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๑  ไดจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 

ชื่อพรรคอนาคตใหม  ตามมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง   

พ.ศ.  ๒๕๖๐  ไวในทะเบียนพรรคการเมือง  เลขที่  ๘/๒๕๖๑  ตั้งแตวันท่ี  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑  โดยมี 

รายละเอียดเกี่ยวกับ  คําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมือง  นโยบายพรรคการเมือง   

ขอบังคับพรรคการเมือง  และรายช่ือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคอนาคตใหม  ดังนี้ 

 

ขอบังคับพรรคอนาคตใหม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ขอบังคับพรรคอนาคตใหม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยท่ีประชุมใหญพรรคอนาคตใหม  เมื่อวันที่   

๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ไดมีมติกําหนดขอบังคับนี้ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้  เรียกวา  “ขอบังคับพรรคอนาคตใหม  พ.ศ.  ๒๕๖๑”   

ขอ ๒ ขอบังคับพรรคนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดรับจดทะเบียนพรรคการเมืองเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

  “พรรค”  หมายความวา  พรรคอนาคตใหม 

  “ภาค”  หมายความวา  ภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดตามที่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งกําหนด 

  “จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๔  พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ใหเรียกวา  “พรรคอนาคตใหม”  มีชื่อยอวา  “อนค.”   

เขียนเปนภาษาอังกฤษวา  “Future  Forward  Party”  มีชื่อยอในภาษาอังกฤษวา  “FWP.” 

้หนา   ๑๐๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ  ๕  เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเปนสามเหล่ียมดานเทากลับหัว  และมีเสนสีขาวพาดทางดานซาย

ของสามเหล่ียมจากมุมหนึ่งมายังอีกมุมหนึ่ง  มีตัวอักษรคําวา  “อนาคตใหม”  ซึ่งเปนชื่อพรรคปรากฏอยู 

ดานลางสามเหล่ียมดังกลาว  โดยใชสีสมเปนสีของสามเหล่ียมและตัวอักษร 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความหมาย 

สามเหล่ียมกลับหัว  แสดงถึงการใหความสําคัญกับประชาชนคนสวนใหญของประเทศ  ลูกศร 

ที่ชี้พุงขึ้นไป  คือ  การมุงหนาไปสู  “อนาคตใหม”  เครื่องหมายนี้จึงหมายถึง  ประชาชนผูทรงอํานาจสูงสุด

รวมกันนําพาสังคมไทยกาวไปสูอนาคตใหม 

 

ลักษณะ  ๑ 

คําประกาศอุดมการณทางการเมือง 

ขอ  ๖  อุดมการณทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม  คือ  เสรีภาพ  เสมอภาค  ภราดรภาพ   

พรรคอนาคตใหมยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ  นิติรัฐ  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   

สิทธิมนุษยชน  ความเสมอภาคทางการเมอืง  เศรษฐกิจ  และสังคม  การกระจายอํานาจ  ความหลากหลายทางเพศ  

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ระบบเศรษฐกจิเสรี  การแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม  ปราศจากการผูกขาด  

การพัฒนาอยางย่ังยืนโดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การสรางระบบสวัสดิการ   

และการสรางโอกาสใหแกมนุษยในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพตั้งแตเกิดจนตาย   

้หนา   ๑๐๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



พรรคอนาคตใหมเชื่อมั่นวามนุษยมีศักยภาพในการเปล่ียนแปลงไปสูส่ิงท่ีดีกวา  มนุษยมีสิทธิ   

ในการใฝฝนถึงสังคมที่ดีกวา  และมนุษยมีความชอบธรรมสูงสุดในการกําหนดอนาคตของตนเองและสังคม   

พรรคอนาคตใหมเช่ือมั่นในความเปนไปได  โลกใหม  สังคมใหม  และการเมืองแบบใหม   

เปนไปไดเสมอ 

พรรคอนาคตใหมยืนยันหลักการประชาชนเปนผูทรงอํานาจสูงสุด  การใชอํานาจรัฐตองสัมพันธ 

ยึดโยงกับประชาชน 

การดําเนินกิจกรรมของพรรคยึดหลักการมีสวนรวมของสมาชิกพรรคเปนสําคัญ  โดยเสริมสราง 

ประชาธิปไตยภายในพรรคพรอมไปกับประสิทธิภาพในการทํางาน   

 

ลักษณะ  ๒ 

นโยบายของพรรค 

ขอ ๗ นโยบายของพรรคอนาคตใหม  มีดังตอไปนี้ 

  (๑)  นโยบายดานประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน   

พรรคอนาคตใหมมุงแกไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และสถาบันการเมืองท้ังหลาย 

ใหสอดคลองกับหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน  ในการนี้  จําเปนตองแกไข 

เปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดจัดทํารัฐธรรมนูญซึ่งมีที่มา  กระบวนการจัดทํา   

และเนื้อหาตามมาตรฐานสากล  เพ่ือใหไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เปนฉันทามติรวมกันของคนในสังคม   

และระเบียบการเมืองการปกครองที่ทุกฝายยอมรับกันได 

พรรคอนาคตใหมจะดําเนินการผลักดันใหมีการแกไขกฎหมายตาง ๆ  ท่ีเปนอุปสรรคตอการใชสิทธิ

และเสรีภาพ  ผลักดันใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งระบบใหสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล  และมุงดําเนินการปฏิรูปหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจดานการอํานวยความยุติธรรม 

และการรักษาความมัน่คงของรัฐใหสอดคลองกับหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ  ตลอดจนดําเนินการ 

และอนุวัตการตามขอตกลงระหวางประเทศทั้งหลายท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

พรรคอนาคตใหมจะจัดใหมีกระบวนการยุติธรรมในชวงเปล่ียนผาน  โดยจัดตั้งคณะกรรมการ 

เพ่ือรวบรวมขอเท็จจริง  พยานหลักฐาน  ตลอดจนจัดทํารายงานและขอเสนอเกี่ยวกับความขัดแยง 

ทางการเมืองที่ผานมา   

้หนา   ๑๐๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



    (๒)  นโยบายดานเศรษฐกิจ   

ประเทศไทยเริ่มตนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาตั้งแตตนทศวรรษ  ๒๕๐๐  อยางไรก็ดี   

ถึงแมการพัฒนาตลอด  ๖  ทศวรรษที่ผานมา  จะทําใหไทยเปล่ียนสถานะจากประเทศรายไดต่ํามาเปน 

ประเทศรายไดขนาดกลาง  แตการเติบโตท่ีผานมาก็กอใหเกิดปญหาเชิงโครงสรางหลายประการ  อาทิ   

ความเหล่ือมลํ้าของความมั่งคั่งและการกระจายรายได  ความถดถอยของประสิทธิภาพการผลิต 

และความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ  รวมถึงผลกระทบดานลบตอทรัพยากรและส่ิงแวดลอม   

นอกจากนี้  ตลาดสินคาและบริการภายในประเทศยังเต็มไปดวยการผูกขาดท้ังในแงของผูผลิตและผูจัด 

จําหนาย  จากสภาพปญหาดังกลาวนี้เอง  พรรคอนาคตใหมจึงมุงดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจที่สนับสนุน 

การสงเสริมการแขงขันที่มีคุณภาพและเปนธรรม  ปราศจากการผูกขาด  ควบคูไปกับการดําเนิน 

มาตรการเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าในมิติตาง ๆ  มุงแกไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา 

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชากร  ปรับโครงสรางการผลิตเพ่ือรักษาและเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ  รวมถึงการเสริมสรางศักยภาพและขยายโอกาสในการประกอบธุรกิจสําหรับประชาชน  

เพ่ือยกระดับประเทศไทยไปสูระบบเศรษฐกิจที่มีพลวัตและเติบโตแบบครอบคลุมทั่วถึง 

พรรคอนาคตใหมเล็งเห็นถึงการเขามาของเศรษฐกิจดิจิทัล  พรรคตระหนักดีถึงผลกระทบ 

ของความปนปวนทางเทคโนโลยีและตองการวางตําแหนงแหงที่ของประเทศไทยใหเปนผูนําและผูใชประโยชน

สูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค  พรรคอนาคตใหมจะผลักดันใหมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชกับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคสวนรวมถึงการนํามาใชในภาครัฐ   

  (๓)  นโยบายดานการกระจายอํานาจการบริหารราชการแผนดิน   

พรรคอนาคตใหมสนับสนุนการกระจายอํานาจการบริหารราชการแผนดินใหองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นอยางแทจริง  องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

ในทองถิ่น  กําหนดใหการจัดทําบริการสาธารณะในแตละพ้ืนที่เปนอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปนหลัก  และราชการสวนกลางมีอํานาจกาํกบัดแูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเฉพาะเทาที่กฎหมายกําหนด   

ในกรณี  ที่ราชการสวนกลางเห็นวาขอบัญญัติทองถิ่น  หรือการดําเนินการใดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไมชอบดวยกฎหมาย  ราชการสวนกลางไมอาจออกคําส่ังยับย้ังได  แตใหฟองตอศาลปกครองเพ่ือพิจารณา 

ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของขอบัญญัติทองถิ่นนั้นหรือการดําเนินการนั้น 

้หนา   ๑๐๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



พรรคอนาคตใหมจะผลักดันใหเกิดการกระจายอํานาจการบริหารราชการแผนดินใหแก 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยการพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินเปนขั้นตอนเพ่ือมุงสู 

การยกเลิกราชการสวนภูมิภาคในที่สุด  ใหคงเหลือเพียงราชการสวนกลางและราชการสวนทองถิ่น   

ในสวนของราชการสวนทองถิ่นจะแบงเปน  ๒  ระดับ  ไดแก  ระดับจังหวัด  และระดับเทศบาล 

หรือองคการบริหารสวนตําบล   

ในชวงขั้นตอนระหวางการเปล่ียนผานไปสูการยกเลิกราชการสวนภูมิภาค  พรรคอนาคตใหม 

จะแกไขปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ  เพ่ือลดทอนอํานาจของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคท่ีเปน 

อุปสรรคตอการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยเฉพาะอยางย่ิง 

อํานาจในการอนุมัติอนุญาตตาง ๆ  พรรคอนาคตใหมจะสนับสนุนใหมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รูปแบบพิเศษ  เพ่ิมมากขึ้น  โดยพิจารณาจากความพรอมของทองถิ่นและความสอดคลองกับนโยบาย 

ของประเทศ   

พรรคอนาคตใหมจะผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บภาษีและมีรายไดมากขึ้น   

เพ่ือนํามาใชเปนงบประมาณในการจัดทําบริการสาธารณะในพ้ืนที่ของตน  โดยตองกําหนดสัดสวน 

การแบงภาษีระหวางราชการสวนกลางกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสียใหม  และใหองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นมีอํานาจจัดเก็บภาษีไดเอง  โดยไมตองใหราชการสวนกลางเปนผูจัดเก็บแลวจึงแบงโอน 

กลับมาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  นอกจากนี้  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีรายไดจากแหลงอื่นอีก 

นอกจากภาษี  ไมวาจะเปนคาธรรมเนียม  คาบริการ  หรือรายไดจากวิสาหกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

พรรคอนาคตใหมยังใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี  คนในทองถิ่น   

ยอมมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  การออกเสียงประชามติในระดับทองถิ่น  ตลอดจนการตรวจสอบการทํางาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

    (๔)  นโยบายดานสวัสดิการและแรงงาน 

พรรคอนาคตใหมตระหนักถึงความจําเปนในการผลักดันใหประเทศไทยเดินหนาสูการสราง   

รัฐสวัสดิการที่ถวนหนา  ครบวงจร  เพ่ือดูแลทุกชวงชีวิตในฐานะสิทธิของประชาชนทุกคน  เพ่ือเปน 

หลักประกันในการใชชีวิต  มีอิสระในการเลือกเสนทางชีวิตโดยไมถูกจํากัดดวยฐานะทางเศรษฐกิจ 

้หนา   ๑๐๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ของชาติกําเนิด  สิทธิสวัสดิการถวนหนามุงสรางใหเกิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  หลุดพนจากระบบอุปถัมภ

และลดคาความเปนมนุษย  และทําใหประชาชนมีสิทธิในการเล่ือนลําดับชั้นทางสังคมอยางเต็มที่   

การสรางรัฐสวัสดิการถวนหนาครบวงจรนี้มุงหวังใหความเหล่ือมลํ้าในสังคมนอยลง  สรางความหมาย 

ในชีวิตของประชาชน  และกอใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีไดประโยชนตอประชาชนสวนใหญ 

ในสังคมมากที่สุด 

พรรคมีนโยบายการเพ่ิมศักยภาพของเยาวชนคนรุนใหม  และลดปญหาความยากจนของครัวเรือน

จากการเล้ียงดูเยาวชนคนรุนใหมในประเทศ  โดยมุงปรับการสนับสนุนการเล้ียงดูเด็กและเยาวชน   

จากการพิสูจนความจนเพ่ือรับสิทธิใหกลายเปนสิทธิถวนหนา  ในอัตราที่ใกลเคียงกับเสนความยากจนสมบูรณ 

สําหรับประชาชนทุกคนเพ่ือปองกันไมใหครอบครัวแบกรับภาระเยาวชนคนรุนใหมจนขาดเสรีภาพ 

และความสรางสรรคในระบบเศรษฐกิจ  และเปนสวัสดิการที่ประชาชนรับโดยตรงที่ผานการพิสูจนสิทธิ 

และระบบราชการนอยท่ีสุด  นอกจากนี้พรรคยังเล็งเห็นวาภาระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นสําหรับประชาชน 

ในครัวเรือนสวนหนึ่งมาจากการขาดโอกาสในการศึกษาในทุกระดับ  พรอมกับหนี้สินท่ีเกิดกับครอบครัว 

ระหวางเรียน  พรรคจึงเรงปรับใหคาใชจายการศึกษาหลังการศึกษาภาคบังคับอยูในอัตราที่เหมาะสม 

ตอการเขาถึงของประชาชนท่ัวไปและสรางกลไกการสนับสนุนคาใชจายสําหรับปจเจกชนในการศึกษา 

ระดับมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหมีหนี้สินทั้งจากการกูยืมเพ่ือการศึกษา  และหนี้สินครัวเรือนจากคาใชจาย 

การศึกษาของบุตรหลานนอยที่สุด 

สําหรับประชาชนในวัยแรงงาน  ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบอยูถึงประมาณรอยละเจ็ดสิบ 

ของกําลังแรงงาน  และสวนมากใชชีวติดวยความยากจนไมมีเงินออม  ไมมีสิทธิบํานาญรวมถึงการประกัน 

รายไดยามวางงาน  ทางพรรคมุงพัฒนากลไกการสนับสนุนผูมีรายไดนอยดวยมาตรการการกระจายภาษี 

ท่ีกาวหนาเพ่ือใหผูมีรายไดนอยใหสามารถใชชีวิตอัตราที่ไมต่ํากวาเสนความยากจนของสหประชาชาติ   

นอกจากนี้ยังมุงปฏิรูประบบประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบใหผูประกันตนในฐานะแรงงาน 

นอกระบบและการผลักดันมาตรการบํานาญแหงชาติสําหรับประชาชนคนไทยทุกคนใหไดรับบํานาญ 

สามารถไดรับเงินบํานาญที่เพียงพอตอการเกษียณอายุอยางมีคุณภาพ  พรอมกับการขยายสิทธิและพัฒนา 

หลักประกันสุขภาพถวนหนาใหใกลเคียงกับสวัสดิการของกลุมขาราชการและมุงหวังใหคนไทยไดรับ 

สิทธิการรักษาพยาบาลที่ไมมีคาใชจาย  มีคุณภาพ  มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

้หนา   ๑๐๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



สวัสดิการสําหรบัผูมคีวามตองการเฉพาะไมวาจะเปน  ผูพิการทางกายภาพ  กลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ   

หรือผูมีความตองการดานการรักษาในโรคที่มีคาใชจายสูงและตองรักษาตอเนื่อง  จะถูกคํานึงในฐานะสิทธิ

และศักดิ์ศรีของมนุษยมากกวาตนทุนคาใชจาย  โดยพรรคมุงพยายามผลักดันใหการรักษาพยาบาล   

การใชพ้ืนที่สาธารณะ  การเขาถึงแหลงทุน  รับการศึกษา  ฝกอาชีพ  เปนส่ิงพ้ืนฐานสําหรับทุกกลุม 

ความตองการ  พรอมทั้งกําจัดการเลือกปฏิบัติในการรับเขาทํางาน  การเขาถึงแหลงทุน  การประกอบอาชีพ   

และการกําหนดรายได  เพ่ือใหมนุษยทุกคนคงอยูในสังคมอยางสมศักดิ์ศรีและไมถูกทอดท้ิง 

ทั้งนี้เพ่ือใหมาตรการสวัสดิการถวนหนาครบวงจร  มีความย่ังยืน  พรรคมุงเนนการผลักดัน 

เปล่ียนแปลงในประเด็นดานกฎหมาย  และสถาบันทางการเมืองและสังคมที่เกี่ยวของ  ประกอบดวย   

การปรับเปล่ียนชั่วโมงการทํางานในกฎหมายแรงงานใหไมเกิน  ๔๐  ชั่วโมงตอสัปดาห  โดยมีอัตรา 

คาตอบแทนจากการทํางานเพียงพอตอการเล้ียงดูสามชีวิต  การขยายสิทธิวันลาพักรอนโดยไดรับคาจาง 

ตามกฎหมายแรงงาน  การเพ่ิมอัตราคาจางขั้นต่ําอัตโนมัติอยางนอยตามอัตราเงินเฟอท่ีประกาศ 

โดยธนาคารแหงประเทศไทย  เชนเดียวกับสิทธิ  การลาคลอด  การเล้ียงดูบุตรโดยไดรับคาจางในระยะเวลา 

ที่เปนมิตรกับผูใชแรงงานมากขึ้น  และรับอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ  ฉบับที่  ๘๗   

วาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน  และฉบับท่ี  ๙๘  วาดวยการปฏิบัติ 

ตามหลักแหงสิทธิในการรวมตัวกันและการเจรจาตอรอง  พรรคอนาคตใหมสนับสนุนการจัดตั้งสภาสวัสดิการ

และแรงงานในระดับทองถิ่นเพ่ือทํางานพัฒนาสวัสดิการของประชาชน  อยางเปนอิสระ  ตลอดจน 

สะทอนภาพรวมเกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชน  เชนเดียวกันกับท่ีกลุมผูประกอบการรายใหญ 

มีองคกรในลักษณะหอการคาและสภาอุตสาหกรรม   

ในทายสุดการเกิดขึ้นของรัฐสวัสดิการจําเปนตองเกิดควบคูกับการกระจายรายได  ลดความเหล่ือมลํ้า 

ผานมาตรการภาษี  ไมวาจะเปนภาษีมรดก  ภาษีการถือครองที่ดินปริมาณสูง  ควบคูกับการปรับเปล่ียน 

งบประมาณดานการสงเคราะหตางๆ  รวมสูนโยบายรัฐสวัสดิการ  เพ่ือสรางชีวิตท่ีสมบูรณของประชาชน

ที่มีความมั่นคง  ศักดิ์ศรี  เสรีภาพ  และเปนเจาของประเทศอยางแทจริง 

  (๕)  นโยบายดานการศึกษา   

การศึกษาเปนรากฐานในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนซึ่งเปนผูกําหนดอนาคตของประเทศ   

พรรคอนาคตใหมจึงตระหนกัถึงความสําคัญในการแกปญหาและพัฒนาการศึกษาของประเทศใหมีคุณภาพทั่วถึง   

้หนา   ๑๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



เทาเทียมและเปนธรรมแกประชาชนทุกคน  โดยมุงใหทุกภาคสวนเขาใจเปาหมายและวิสัยทัศน 

ของการศึกษารวมกันดวยกระบวนการมีสวนรวมในเบื้องตน  เพ่ือใหประชาชนไดรับโอกาสในการเขาถึง 

การศึกษาและการเรียนรูโดยทั่วถึง  เทาเทียมและเปนธรรม  โดยผลักดันท้ังในแงกฎหมาย  บุคลากร   

และงบประมาณใหรัฐสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพแกประชาชนโดยไมมีภาระคาใชจาย 

เพ่ิมเติม  โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเปนสําคัญ 

พรรคอนาคตใหมสงเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมพัฒนาการศึกษาเชิงคุณภาพทั้งใน 

และนอกสถานศึกษาใหสอดรับกับบรบิทในแตละทองถิ่นไดในทุกมิติ  โดยผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีอิสระและมศีักยภาพในการดูแลจัดการศึกษาตลอดชีวิตในทองถิ่นของตนไดอยางตอเนื่อง  จัดใหมีแหลงเรียนรู   

เครือขายเพ่ือการเรียนรู  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายท่ัวถึงทุกพ้ืนที่  สอดคลองและตอบสนอง  

ตอความตองการ  ความถนัด  และความสนใจของผูเรียนทุกกลุมวัย  รวมทั้งเคารพวิถีชีวิต  ความเชื่อ  

และวัฒนธรรมของประชาชนในทองถิ่น  พรอมทั้งการสรางเสริมความรู  ทักษะชีวิต  ประสบการณ   

และวิจารณญาณแกประชาชนใหพรอมรับมือความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในสังคมปจจุบัน 

นอกจากนี้  พรรคอนาคตใหมมุงผลักดันผูมีสวนเกี่ยวของในระบบการศึกษาใหเห็นความสําคัญ 

ของตนเองเพ่ือรวมรับผิดชอบและตัดสินใจในการบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยการเพ่ิมอํานาจใหแก 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสงเสริมใหเกิดความรวมมือกับภาคสวนอื่น ๆ  ในสังคมในการจัดการศึกษา

ทุกระดับ  พรอมท้ังจัดใหมีระบบฐานขอมูลสาธารณะขนาดใหญ  (Open-Big  Data)  ที่ทุกคนเขาถึงได   

พรอมใช  และมีการจัดการขอมูลอยางเปนประโยชนตอการมีสวนรวมและการตรวจสอบความโปรงใส 

ในการดําเนินการทุกขั้นตอน   

อนึ่ง  พรรคใหความสําคัญกับการดําเนินนโยบายดานการศึกษา  โดยสนับสนุนใหผูเรียน 

และบุคลากรทางการศกึษามีเครือขาย  องคกร  สภาหรือสหภาพที่ทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระเพ่ือปกปอง 

คุมครองสิทธิของสมาชิก  เพ่ือใหการศึกษาของชาติเปนการศึกษาสาธารณะสําหรับประชาชนทั้งในฐานะ 

ปจเจกชน  สมาชิกของทองถิ่น  พลเมือง  และพลเมืองโลก 

  (๖)  นโยบายดานการเกษตร 

พรรคอนาคตใหมมีแนวทางการดําเนินนโยบายเกษตรแหงอนาคต  โดยสงเสริมการเกษตร 

ระดับทองถิ่นสูระดับโลก  สงเสริมการผลิตดวยการใชฐานขอมูลคุณภาพในการตัดสินใจ  สนับสนุน 

้หนา   ๑๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ใหรวมกลุมเพ่ือพัฒนาการเกษตรระดับพ้ืนท่ีหรือกลุมอุตสาหกรรมเกษตรสรางสรรค  เชน  Innovation   

Agro-Valley  เปนตน  สงเสริมการสรางอัตลักษณและความเชื่อมั่นของสินคาเกษตรในทองถิ่น  สงเสริม 

ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ  เช่ือมโยงกับผูประกอบการเกษตรทองถิ่นเพ่ือสรางสรรคส่ิงใหมดานการเกษตร   

สงเสริมการติดตั้งระบบไอที  และเปดเผยฐานขอมูลการผลิตภายในกลุมเกษตรกรและผูประกอบการเกษตร  

และสงเสริมผูประกอบการเกษตรหรือเกษตรกรรายใหม 

พรรคอนาคตใหมสนับสนุนการเขาถึงทรัพยากรขั้นพ้ืนฐานสูเกษตรกร  โดยสนับสนุนการเขาถึง 

ทรัพยากรขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเกษตรกรรมที่ย่ังยืนสูเกษตรกรรายยอย  สนับสนุนการเขาถึงสินเชื่อของเกษตรกร  

รายยอยใหเกิดสัญญาท่ีเปนธรรม  สนับสนุนการเขาถึงเมล็ดพันธุของเกษตรกรอยางเปนธรรม  รวมรับฟง 

ความคิดเห็นปญหาหนี้สินของเกษตรกรไทยดวยใจที่เปนมิตร 

พรรคอนาคตใหมมุงผลักดันแกไขกฎหมายที่ไมเปนธรรมตอเกษตรกรรายยอย  ยกเลิกกฎหมายผูกขาด   

สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสงเสริมการผลิตท่ีมีคุณภาพของเกษตรกรรายยอยในทองถิ่น   

สนับสนุนใหทองถิ่นจัดทํากฎเกณฑเพ่ือจัดการผลิต  แปรรูป  และจําหนาย  สินคาเกษตรในทองถิ่น 

ของตนเองได 

  (๗)  นโยบายดานรัฐเปดเผย  (Open  Government) 

พรรคอนาคตใหมมุงปรบัปรงุการบริหารราชการแผนดินใหมีประสิทธิภาพพรอมไปกับการมีสวนรวม 

ของประชาชน  การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความโปรงใสและการมีสวนรวม 

จากสาธารณะ  ตั้งแตการนําเสนอนโยบาย  การแสดงความเห็นตอนโยบาย  และกระบวนการการตัดสินใจ 

ดําเนินนโยบาย   

พรรคอนาคตใหมจะผลักดันใหเปดเผยขอมูลภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหบุคคล 

สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตและตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลและหนวยงาน 

ของรัฐทั้งหมดได  พรรคอนาคตใหมจะผลักดันใหมีการเปดเผยขอมูลดานการใชจายของหนวยงานของรัฐ  

การจัดซื้อจัดจาง  รวมทั้งมติที่ประชุมของหนวยงานและกรรมการของหนวยงานภาครัฐ   

พรรคอนาคตใหมจะจัดทําขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐทั้งหมดเพ่ือใหประชาชนสามารถ 

เขาถึงขอมูลเหลานี้ไดอยางสะดวกในทุกชองทาง  พรอมกับใหความสําคัญกับการปกปองขอมลูสวนบุคคล 

้หนา   ๑๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



พรรคอนาคตใหมจะผลักดันใหประเทศไทยเขารวมการเปนภาคีสมาชิกความรวมมือ 

เพ่ือการเปดเผยขอมูลภาครัฐ  (Open  Government  Partnership  :  OGP)  เพ่ือยกระดับการทํางาน 

ดานขอมูลภาครัฐและการมีสวนรวมของประชาชน 

พรรคอนาคตใหมจะสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  ตั้งแตการกําหนดนโยบาย  ตลอดจน 

การรวมตัดสินใจบนขอมูลท่ีเทาเทยีมกันทุกฝาย  และจะพัฒนาระบบศูนยขอมลูภาครัฐ  ใหเปนมาตรฐาน 

และมีนวัตกรรม  สอดคลองกับการขยายตัวของเครือขายโทรคมนาคมและพัฒนาการของเทคโนโลยี   

เพ่ือรองรับการเขาถึงของประชากรทุกกลุมในประเทศ  และรองรับการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ   

ภาคเอกชน  และประชาชนบนฐานขอมูลขนาดใหญ  เพ่ือสรางความโปรงใส  ประสิทธิภาพในการทํางาน 

ของภาครัฐ  และการบริการประชาชนที่ทั่วถึงและเทาเทียม 

พรรคอนาคตใหมจะดําเนินนโยบายรัฐเปดเผยเพ่ือสงเสริมใหเกิดประชาธิปไตยทางตรงมากขึ้น   

เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในประเด็นสําคัญและการจัดสรรงบประมาณ   

  (๘)  นโยบายดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   

พรรคอนาคตใหมมุงเนนการพัฒนาประเทศที่คํานึงถงึการใชทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

อยางย่ังยืน  ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการคุมครองและรักษาส่ิงแวดลอม  การมีสวนรวมของประชาชน   

และประสิทธิภาพ  โดยพรรคอนาคตใหมจะผลักดันมาตรการคุมครองและรักษาส่ิงแวดลอมในหลากหลาย 

รูปแบบทั้งมาตรการทางกฎหมาย  มาตรการทางภาษี  มาตรการจูงใจและใหเงินอุดหนุนชวยเหลือ   

ตลอดจนการรณรงคประชาสัมพันธ   

นอกจากนี้พรรคอนาคตใหมเห็นวาการพัฒนาประเทศท่ีผานมามีการใชทรัพยากรโดยที่ประชาชน 

ในพ้ืนที่ไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ทําใหเกิดปญหาเรื่องการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีไมเปนธรรม 

และไมย่ังยืน  พรรคอนาคตใหมตองการผลักดันแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว   

พรรคเชื่อวา  วิธีที่จะทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางย่ังยืนคือการใหประชาชนที่อยูในพ้ืนที่และประชาชน 

ที่ไดรับผลกระทบมีสวนรวมในการตัดสินใจใชทรัพยากรธรรมชาติดวย 

พรรคอนาคตใหมตองการปฏิรูปการใชท่ีดิน  ปจจุบันการจัดการท่ีดินถูกบริหารจัดการภายใต 

กฎหมายหลายฉบับและหลายหนวยงาน  ทําใหการจัดการที่ดินทั้งเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจ  การผลิต   

และการอนุรักษเปนไปอยางลาชาและไมมีประสิทธิภาพ  พรรคอนาคตใหมจึงมุงมั่นผลักดันใหเกิดการปฏิรูปที่ดิน 

ของรัฐทั้งระบบเพ่ือประสิทธิภาพในการใชประโยชนและความเปนธรรม   

้หนา   ๑๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



พรรคอนาคตใหมมุงผลักดันใหสัตวไดรับความคุมครองตามกฎหมายตาง ๆ  โดยใหมีการบังคับใช 

กฎหมายอยางเปนรูปธรรม   

  (๙)  นโยบายดานการตางประเทศ   

พรรคอนาคตใหมมีพันธกิจในการฟนฟูความนาเชื่อถือของไทยในเวทีระหวางประเทศผานการวาง 

รากฐานนิติรัฐ - ประชาธิปไตยภายในประเทศใหมั่นคง  ปฏิบัติตามกฎเกณฑในทางระหวางประเทศ 

สรางสมดุลความสัมพันธกับชาติมหาอํานาจเพ่ือปกปองผลประโยชนของไทยในเวทีโลก  และขณะเดียวกัน   

ก็สงเสริมบทบาทของไทยใหเปนผูพิทักษหลักนติริัฐ - ประชาธปิไตย  สิทธิมนุษยชน  การยอมรับความแตกตาง

หลากหลาย  การสงเสริมความเทาเทียมทางเพศโดยพิจารณาทั้งจากเพศสภาพและเพศวิถี  และการไมเลือก

ปฏิบัติโดยเหตุจากเชื้อชาติศาสนาและความเชื่อ  อันเปนคุณคาหลักที่ประชาคมระหวางประเทศยึดถือ 

เพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว  พรรคอนาคตใหมจึงมีแนวนโยบายสงเสริมความรวมมือในประชาคมอาเซียน

ใหเขมขนขึ้นท้ังเชิงกวางและเชิงลึก  โดยครอบคลุมทั้ง  ๓  เสาหลัก  ไดแก  ประชาคมการเมือง 

และความมั่นคง  ประชาคมเศรษฐกจิ  และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม  ตลอดจนผลักดันการใชกรอบ 

อาเซียนเปนชองทางไกลเกล่ียความขัดแยงในภูมิภาคและสงเสริมสิทธิมนุษยชน  ซึ่งจะทําใหอาเซียน 

เปนกลไกสําคัญ  ที่ผลักดันใหประเทศไทยและทุกประเทศสมาชิกดํารงบทบาทของตนไดตามมาตรฐานสากล 

พรรคอนาคตใหมยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเปนบรรทัดฐานในทางการทูตตลอดจนการสราง 

ความสัมพันธกับตางประเทศ  รวมทั้งสงเสริมการเคารพสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองดวย 

พรรคอนาคตใหมผลักดันนโยบายการเจรจาการคาการลงทุนที่เปนธรรม  เพ่ือผลประโยชน 

รวมกันของทุกฝาย  สงเสริมการเจรจาทวิภาคีทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  เพ่ือนโยบาย 

การคาที่เปดกวางย่ิงขึ้น  พรรคอนาคตใหมสงเสริมการเขารวมกรอบความรวมมือระดับภูมิภาคท่ีสําคัญ   

โดยคํานึงถึง  ท้ังผลประโยชนที่ไทยจะไดรับทางการคาและการสรางสมดุลระหวางมหาอํานาจทุกฝาย   

และผลักดันการรวมลงนามและใหการรับรองสนธิสัญญาระหวางประเทศอันจะนํามาซึ่งการยกระดับ 

มาตรฐานทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ของไทยใหสอดคลองกับสากล   

พรรคอนาคตใหมใชพลังทางวัฒนธรรมสรางอํานาจออน  (soft  power)  ของไทยในระดับ 

ระหวางประเทศ  เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสงเสริมบทบาททางการเมือง 

้หนา   ๑๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



พรรคอนาคตใหมจะยุติการนําปญหาการเมืองภายในประเทศมากําหนดทิศทางนโยบาย 

ตางประเทศ  โดยเฉพาะการสรางกระแสปลุกอุดมการณชาตินิยมเพ่ือสรางความเกลียดชังชาติอื่น   

และการใชการทูตเพ่ือทําลายลางศัตรูทางการเมือง 

  (๑๐)  นโยบายดานการสรางความเสมอภาคทางสังคม   

พรรคอนาคตใหมมีจุดมุงหมายในการผลักดันใหเกิดการคุมครองกลุมประชากรสําคัญซึ่งอาจถูก 

กีดกันและเลือกปฏิบัติ  เชน  เพศหญิง  เพศหลากหลาย  ผูพิการ  ผูติดเชื้อเอชไอวี  ผูติดยาเสพติด   

ผูตองขังในเรือนจํา  เปนตน  โดยยึดหลักความเสมอภาคเทาเทียม  ความหลากหลาย  และการเสริมสราง

บทบาท  เพ่ือสรางโครงขายทางสังคมที่ทําใหทุกคนสามารถเขาถึงสิทธิท่ีควรไดรับอยางเปนธรรม   

และสงเสริมการศึกษาเพ่ือทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องเพศ  สถานะ  และชนชั้นทางสังคม 

พรรคอนาคตใหมมุงมั่นเปนจุดเปล่ียนของการสรางความเสมอภาคและความเทาเทียม   

ทางสังคม  ผานการทํางานการรณรงคเชิงนโยบาย  การผลักดันใหเกิดเปนกฎหมาย  หรือการผลักดัน 

ทางสังคม  ใหเกิดความตระหนักรูถึงปญหาของผูที่อยูในสภาวะท่ีมีขอจํากัดท้ังทางดานวิถีชีวิตและทรัพยากร   

  (๑๑)  นโยบายดานศิลปะและวัฒนธรรม 

พรรคอนาคตใหมมีนโยบายดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเสรีภาพในการ 

แสดงออกของบุคคล  การเคารพและการสงเสริมความหลากหลายของปจเจกบุคคลในสังคมท่ีมีความแตกตาง

ทางความคดิและวิถชีีวิต  การไมเลือกปฏิบตัิโดยเหตจุากถิ่นกําเนดิ  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  สภาพทางกาย  

สุขภาพ  สถานะของบุคคล  สถานะทางเศรษฐกิจ  สถานะสังคม  ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา   

การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมือง  พรรคอนาคตใหมยึดมั่นในสิทธิทางวัฒนธรรมและศิลปะ  

ดังที่บัญญัติไว  ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ  ขอ  ๒๗  วา  “ทุกคนมีสิทธิ 

ท่ีจะเขารวมในชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชนอยางเปนอิสระ  มีสิทธิที่จะเพลิดเพลินกับศิลปะ  รวมถึง 

มีสวนรวมในความกาวหนา  และคุณประโยชนทางวิทยาศาสตร” 

พรรคอนาคตใหมจะแกไขปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ  ที่เปนอุปสรรคตอการแสดงออก  เพ่ือปลดปลอย 

ใหมนุษยไดสรางสรรคงานทางศิลปะและวัฒนธรรมอยางเต็มท่ี  พรรคอนาคตใหมจะผลักดันใหมีการศึกษา

และพัฒนาองคความรูเชิงศิลปะวิทยาการและวัฒนธรรมทั้งจากมรดกศิลปะทองถิ่นและศิลปะรวมสมัย   

้หนา   ๑๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดงานทางวัฒนธรรมที่สรางสรรคและสอดคลองกับอุดมการณ 

เสรีประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน  ผลักดันใหงานทางวัฒนธรรมเปนเครื่องมือสําคัญในการสราง 

ภูมิปญญา  ความรู  ความคิดสรางสรรค  ตลอดจนมูลคาทางเศรษฐกิจ  รวมไปถึงยกเลิกการสรางมาตรฐานกลาง 

โดยรัฐในการใหความหมาย  การกําหนดคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรม  การจารึกประวัติศาสตร 

และเรื่องเลาจากรัฐสวนกลางแตเพียงฝายเดียว  เพ่ือนําไปสูการใหคุณคาศิลปะและวัฒนธรรมที่ทุกคน 

เปนเจาของรวมกัน  พัฒนาไปสูสังคมสรางสรรค  และนําประเทศไทยใหเปนผูนําทางดานศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 

ลักษณะ  ๓ 

ที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรค 

ขอ  ๘  สํานักงานใหญของพรรค  ตั้งอยู  ณ  อาคารไทยซัมมิททาวเวอร  ชั้น  ๕  อาคารเลขที่  ๑๗๖๘  

ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

ขอ  ๙  สาขาพรรคท่ีไดรับอนุมัติจัดตั้ง  ณ  เขตพ้ืนท่ีใด  ใหเรียกชื่อวา  “สาขาพรรคอนาคตใหม

จังหวัด...  เขต...”  ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดท่ีไดรับอนุมัติจัดตั้ง  ณ  เขตเลือกตั้งใด  ใหเรียกชื่อวา  

“ตัวแทนพรรคอนาคตใหมประจําจังหวัด...  เขต...” 

 

หมวด  ๒ 

สมาชิก 

ลักษณะ  ๑ 

คุณสมบตัิของสมาชกิ 

ขอ ๑๐ สมาชิกตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  หรือโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 

 (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่สมัครเขาเปนสมาชิก 

 (๓)  มีคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองกําหนด 

้หนา   ๑๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ ๑๑ สมาชิกตองไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ติดยาเสพติดใหโทษ 

  (๒)  เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

  (๓)  เปนภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 

  (๔)  อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม 

  (๕)  วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

  (๖)  อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ 

สมัครรับเลือกตั้ง 

  (๗)  ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

  (๘)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงสิบปนับถึงวันเลือกตั้ง  เวนแต 

ในความผิด  อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (๙)  เคยถูกส่ังใหพนจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต 

ตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

  (๑๐)  เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

เพราะร่ํารวยผิดปกติ  หรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  (๑๑)  เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

หรือตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงาน 

ในองคการหรือหนวยงานของรัฐ  หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา

ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน  กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิด

ฐานเปนผูผลิต  นําเขา  สงออก  หรือผูคา  กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสํานัก

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

  (๑๒)  เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



  (๑๓)  เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพส้ินสุดลง 

ยังไมเกินสองป 

  (๑๔)  เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 

  (๑๕)  อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 

  (๑๖)  เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือผูย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 

อื่นหรือผูแจงการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น 

  (๑๗)  สมาชิกตองไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย  

พรรคการเมืองกําหนด 

 

ลักษณะ  ๒ 

การสมคัรเปนสมาชิกและการส้ินสุดสมาชิกภาพ 

ขอ  ๑๒  การสมัครเปนสมาชิกพรรค  ใหย่ืนใบสมัครพรอมเอกสารประกอบตามแบบพิมพของพรรค  

พรอมภาพถายหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุและภาพถายหรือสําเนาทะเบียนบาน  

ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค  หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค  หรือบุคคลที่นายทะเบียนมอบหมาย   

การย่ืนใบสมัครพรอมเอกสารประกอบตอบุคคลตามวรรคหนึ่ง  อาจย่ืนทางไปรษณีย  หรือส่ือ 

อิเล็กทรอนิกสอื่นก็ได   

หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการย่ืนใบสมัครใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค 

กําหนด 

ขอ  ๑๓  เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครพรอมเอกสารของผูสมัครตามขอ  ๑๒   

ใหพิจารณาใบสมัครพรอมเอกสารประกอบดังกลาวโดยเร็ว  หากปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติ  ไมมีลักษณะ

ตองหาม  และไดปฏิบัตติามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเปนสมาชิกแลว  เมื่อนายทะเบียน

สมาชิกพรรคเห็นสมควร  ใหบรรจุรายชื่อผูนั้นเปนผูมีสิทธิจะเปนสมาชิก  และใหเรียกเก็บคาบํารุงพรรคตอไป   

ถานายทะเบียนสมาชิกพรรคเห็นวา  ผูสมัครขาดคุณสมบัติ  มีลักษณะตองหาม  ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ   

วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเปนสมาชิก  หรือนายทะเบียนสมาชิกพรรคพิจารณาแลว  เห็นวา 

้หนา   ๑๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



บุคคลดังกลาวไมสมควรเปนสมาชิก  ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคมีคําส่ังปฏิเสธการรับเปนสมาชิก   

พรอมท้ังแจงคําส่ังดังกลาวไปยังผูสมัคร  ผูสมัครท่ีไมเห็นดวยกับคําส่ังนั้นมีสิทธิอุทธรณคําส่ังตอหัวหนาพรรค

ภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง  ท้ังนี้  คําวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาพรรคใหเปนที่สุด 

ขอ  ๑๔  ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคออกบัตรประจําตัวเพ่ือยืนยันสมาชิกภาพใหแกสมาชิก   

ท้ังนี้  คาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

ขอ  ๑๕  นายทะเบียนสมาชิกพรรคตองจัดทําทะเบียนสมาชิกใหเปนปจจุบัน  และประกาศ 

ใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป  เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบความถูกตอง   

ใหนายทะเบียนสาขาพรรคจัดทําทะเบียนสมาชิกในสาขาพรรคของตน  พรอมทั้งประกาศ 

ใหประชาชนทราบตามวรรคหนึ่งดวย 

ขอ  ๑๖  นายทะเบียนสมาชิกพรรคตองเก็บรักษาทะเบียนสมาชิกไว  ณ  ที่ตั้งสํานักงานใหญ   

ใหนายทะเบียนสาขาพรรคสงทะเบียนสมาชิกในสาขาพรรคของตนแกนายทะเบียนสมาชิกพรรค 

เพ่ือเก็บรักษาไวตามวรรคหนึ่ง 

ขอ  ๑๗  สมาชิกที่มีภูมิลําเนาในเขตพ้ืนที่ของสาขาพรรคหรือเขตเลือกตั้งของตัวแทนพรรค 

ประจําจังหวัดใด  ใหเปนสมาชิกของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดนั้นตามแตกรณี 

ขอ  ๑๘  ภายใตบังคับขอ  ๑๓  สมาชิกภาพเริ่มตนเมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับชําระ 

เงินคาบํารุงพรรคเรียบรอยแลว 

ขอ ๑๙ สมาชิกมีสองประเภท 

  (๑)  สมาชิกตลอดชีพ  หมายถึง  สมาชิกที่ชําระคาบํารุงพรรคครั้งเดียว  เปนเงิน 

จํานวนไมต่ํากวาสองพันบาท  และดํารงสมาชิกภาพตลอดชีพ   

  (๒)  สมาชิกรายป  หมายถึง  สมาชิกที่ชําระคาบํารุงพรรครายป  เปนเงินจํานวน 

ไมต่ํากวาหนึ่งรอยบาท  และดํารงสมาชิกภาพคราวละหนึ่งปนับแตวันท่ีนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับชําระ 

คาบํารุงพรรคตามขอ  ๑๘ 

ทั้งนี้  อัตราคาบํารุงพรรคใหเปนไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

ขอ ๒๐ สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงเมื่อ 

  (๑)  ลาออก 

  (๒)  ขาดคุณสมบัติตามขอ  ๑๐  หรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๑๑ 

้หนา   ๑๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



  (๓)  ไมชําระคาบํารุงพรรครายปเปนระยะเวลาสองปติดตอกัน 

  (๔)  คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหสมาชิกภาพส้ินสุดลง  ทั้งนี้  ไมรวมถึง 

สมาชิกพรรคซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  (๕)  พรรคส้ินสุดลงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

  (๖)  สมาชิกผูนั้นเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นในขณะเดียวกัน 

  (๗)  เหตุอื่นตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองกําหนด 

ขอ ๒๑ การส้ินสมาชิกภาพตามขอ  ๒๐  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  และ  (๗)  ใหนายทะเบียน

สมาชิกพรรคจําหนายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก  ใหยกเลิกบัตรประจําตัวสมาชิก  เรียกคืนเอกสาร 

และทรัพยสินของพรรคซึ่งอยูในครอบครองของผูนั้น 

ขอ ๒๒ การลาออกจากสมาชิก  ใหทําเปนหนังสือและย่ืนตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค 

หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองดวยตนเอง   

จะมอบหมายใหบุคคลอื่นย่ืนแทนมิได  การลาออกใหมีผลนับแตวนัที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียน  

พรรคการเมืองไดรับหนังสือลาออก 

 

ลักษณะ  ๓ 

สิทธิและหนาที่ของสมาชิก 

ขอ ๒๓ สมาชิกมีสิทธิ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เสนอแนะนโยบายหรือแสดงความคิดเห็นตอพรรค 

  (๒)  เขารวมประชุม  เสนอญัตต ิ ตั้งกระทูถาม  และลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติในที่ประชุม

ตามระเบียบและขอบังคับการประชุม 

  (๓)  เสนอตนเองเพ่ือรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญหรือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ในพรรค 

  (๔)  ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนพรรค  ในการสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ 

  (๕)  เขาช่ือเสนอญัตติใหถอดถอนหัวหนาพรรค  กรรมการบริหารพรรค  หรือตําแหนงอื่นใด 

ในพรรค 

  (๖)  สิทธิอื่นตามขอบังคับ 

้หนา   ๑๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ ๒๔ สมาชิกมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เคารพและปฏิบัติตามอุดมการณ  นโยบาย  ขอบังคับ  มติของสมาชิกพรรค  

มติที่ประชุมใหญ  มติคณะกรรมการบริหารพรรค  มติคณะกรรมการสาขาพรรค  ระเบียบ  ประกาศ  

และคําส่ังของพรรค  แลวแตกรณี 

  (๒)  รักษาชื่อเสียง  เกียรติภูมิ  และความเปนเอกภาพของพรรค   

  (๓)  ไมกระทําการใด ๆ  ไปในทางที่จะนําความเสียหายมาสูพรรค   

  (๔)  สนับสนุน  สงเสริม  และเผยแพรอุดมการณ  นโยบาย  ตลอดจนชวยเหลือ 

ในกิจกรรมของพรรค 

  (๕)  สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคในทุกระดับ 

  (๖)  ไมกระทําการใด ๆ  อันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ  กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง

และการเลือกตั้ง 

  (๗)  ชําระคาบํารุงพรรค  และคาธรรมเนียมเวนแตไดรับยกเวนตามหลักเกณฑ 

ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

 

ลักษณะ  ๔ 

ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก 

ขอ ๒๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก  มีดังตอไปนี้ 

  (๑)  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของสมาชิกในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ

ทางการเมือง 

  (๒)  ใหความเปนธรรมแกสมาชิกภายใตกรอบแหงกฎหมายและขอบังคับ 

 

หมวด  ๓ 

โครงสรางพรรค 

ขอ ๒๖ โครงสรางพรรค  ประกอบดวย 

  (๑)  ที่ประชุมใหญ 

  (๒)  คณะกรรมการบริหารพรรค 

้หนา   ๑๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



  (๓)  ที่ประชุมสมาชิกพรรคท่ีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  (๔)  คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง 

  (๕)  คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ 

  (๖)  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภายในพรรค 

  (๗)  คณะกรรมการนโยบายพรรค 

  (๘)  คณะท่ีปรึกษาพรรค 

    (๙)  สาขาพรรค 

  (๑๐)  ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด 

  (๑๑)  เครือขายผูใชแรงงาน 

  (๑๒)  เครือขายเยาวชน-คนรุนใหม   

  (๑๓)  สํานักอํานวยการพรรค 

 

ลักษณะ  ๑ 

ที่ประชมุใหญพรรค 

ขอ ๒๗ องคประกอบของที่ประชุมใหญ  มีดังตอไปนี้ 

  (๑)  กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคท้ังหมด  

เทาที่มีอยู 

  (๒)  ผูแทนสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคทั้งหมดเทาที่มีอยู   

ซึ่งในจํานวนนี้ตองประกอบดวยผูแทนสาขาพรรคไมนอยกวาสองสาขาที่มาจากภาคตางกันตามบัญชีรายชื่อภาค 

และจังหวัด  ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

  (๓)  ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของตัวแทนพรรคประจําจังหวัด 

ทั้งหมดเทาที่มีอยู 

  (๔)  สมาชิกพรรคตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

ขอ ๒๘ องคประชุมของที่ประชุมใหญตองมีจํานวนไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน 

้หนา   ๑๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ  ๒๙  ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุม  เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาพรรค   

หรือหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่

ประธานในที่ประชุม   

เมื่อไมมีผูปฏิบัติหนาท่ีประธานในที่ประชุม  ใหกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการ 

บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม   

ใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม  เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรค  

หรือเลขาธิการพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหที่ประชุมกําหนดเจาหนาที่คนหนึ่ง 

เปนผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการในที่ประชุม 

ขอ ๓๐ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ 

  (๑)  การแกไขเปล่ียนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคหรือนโยบาย

ของพรรค 

  (๒)  การแกไขเปล่ียนแปลงขอบังคับพรรค 

  (๓)  การเลือกตั้งหัวหนาพรรค  เลขาธิการพรรค  เหรัญญิกพรรค  นายทะเบียน 

สมาชิกพรรค  และกรรมการบริหารอื่นของพรรค 

  (๔)  การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค 

  (๕)  การถอดถอนกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง 

ของพรรคออกจากตําแหนง 

  (๖)  การอนุมัติรายงานการเงิน  งบการเงิน  และการดําเนินกิจการของพรรค 

ที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา 

  (๗)  กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรค 

  (๘)  กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  

กฎหมาย  หรือขอบังคับนี้ 

กิจการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญแลว  ใหหัวหนาพรรค 

มีหนังสือแจงนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ  

และประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

้หนา   ๑๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



กิจการตาม  (๕)  เมื่อมีการถอดถอนโดยท่ีประชุมใหญแลว  ใหหัวหนาพรรคดําเนินการ 

ตามวรรคสอง  เวนแตหัวหนาพรรคเปนผูถูกถอดถอน  ใหรองหัวหนาพรรคดําเนินการแทน 

ในการประชุมใหญ  หามผูซึ่งมิใชบุคคลตามขอ  ๒๗  อยูในท่ีประชุม  เวนแตไดรับอนุญาต 

จากประธานในท่ีประชุม 

การลงมติในท่ีประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผย  แตการลงมติตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)   

ใหลงคะแนนโดยลับ 

 

ลักษณะ  ๒ 

คณะกรรมการบริหารพรรค 

ขอ  ๓๑  คณะกรรมการบริหารพรรคประกอบดวยสมาชิกพรรคซึ่งไดรับการเลือกตั้งใหเปน 

กรรมการบริหารพรรคจํานวนสิบเจ็ดคนโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญพรรค  และมีองคประกอบ 

ดังตอไปนี้ 

สมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่งตองมีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

(๑)  หัวหนาพรรค 

(๒)  รองหัวหนาพรรค  จํานวนส่ีคน 

(๓)  เลขาธิการพรรค 

(๔)  เหรัญญิกพรรค 

(๕)  นายทะเบียนสมาชิกพรรค 

(๖)  โฆษกพรรค 

(๗) กรรมการบริหารพรรคตําแหนงอื่นแปดคน  ประกอบดวย 

 (๗.๑)  ตัวแทนภาคเหนือ 

 (๗.๒)  ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 (๗.๓)  ตัวแทนภาคกลาง 

 (๗.๔)  ตัวแทนภาคใต 

้หนา   ๑๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (๗.๕)  ตัวแทนของผูใชแรงงาน 

 (๗.๖)  ตัวแทนของเยาวชน-คนรุนใหม 

 (๗.๗)  ตัวแทนที่ไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญพรรค 

กรรมการบริหารพรรคตามขอ  (๗.๑)  ถึง  ขอ  (๗.๖)  ใหมีประเภทละหนึ่งคน  กรรมการ 

บริหารพรรคตามขอ  (๗.๗)  ใหมีสองคน 

ทั้งนี้  การเลือกกรรมการบริหารพรรคตามวรรคหนึ่งตองคํานึงถึงความเทาเทียมกันระหวาง 

เพศสภาพและเพศวิถีดวย 

ขอ ๓๒ การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคตามขอ  ๓๑  ใหดําเนินการดังนี้ 

  (๑)  ใหสมาชิกในที่ประชุมใหญเสนอชื่อสมาชิกเปนหัวหนาพรรค  โดยตองมีสมาชิก 

ในท่ีประชุมเปนผูรับรองจํานวนไมนอยกวาสามสิบคน  จากนั้นใหที่ประชุมใหญลงมติใหความเห็นชอบ   

ในกรณีที่มีผูไดรับการเสนอชื่อใหเปนหัวหนาพรรคมากกวาหนึ่งคน  ใหผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุด 

ไดรับเลือกเปนหัวหนาพรรค   

ในกรณีที่มีผูไดรับการเสนอชื่อใหเปนหัวหนาพรรคคนเดียว  ใหผูที่ไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนสมาชิกในท่ีประชุมไดรับเลือกเปนหัวหนาพรรค   

  (๒)  เมื่อไดหัวหนาพรรคตาม  (๑)  แลว  ใหหัวหนาพรรคเสนอชื่อสมาชิก 

เปนรองหัวหนาพรรคจํานวนส่ีคน  เลขาธิการพรรคจํานวนหนึ่งคน  เหรัญญิกพรรคจํานวนหนึ่งคน   

นายทะเบียนสมาชิกพรรคจํานวนหนึ่งคน  โฆษกพรรคจํานวนหนึ่งคน  เพ่ือใหที่ประชุมใหญรับรอง 

ใหความเห็นชอบ 

  (๓)  ใหผูแทนสาขาพรรคในภาคเหนอื  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  ภาคกลาง  และภาคใต

เสนอชื่อสมาชิกที่สมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรค  ภาคละหนึ่งคน  เพ่ือใหท่ีประชุมใหญ 

รับรองใหความเห็นชอบ 

  (๔)  ใหผูแทนเครือขายผูใชแรงงานเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรดํารงตําแหนงกรรมการ 

บริหารพรรคหนึ่งคน  เพ่ือใหที่ประชุมใหญรับรองใหความเห็นชอบ 

  (๕)  ใหผูแทนเครือขายเยาวชนเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรดํารงตําแหนงกรรมการ 

บริหารพรรคหนึ่งคน  เพ่ือใหที่ประชุมใหญรับรองใหความเห็นชอบ 

้หนา   ๑๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



  (๖)  ใหสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกท่ีสมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรค

สองคน  โดยแตละชื่อตองมีสมาชิกในท่ีประชุมเปนผูรับรองจํานวนไมนอยกวาย่ีสิบคน  จากนั้นใหที่ประชุมใหญ 

ลงมติใหความเห็นชอบ   

ในกรณีท่ีผูไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการบริหารพรรคไมอยูในท่ีประชุม  ตองมีหนังสือยินยอม 

จากผูนั้นประกอบการเสนอชื่อดวย 

ขอ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคส้ินสุดลงดวยเหตุครบวาระตามขอ  ๓๗  (๑)   

ใหเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในหกสิบวันกอนครบวาระ 

ขอ ๓๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันไดรับเลือกตั้ง 

ขอ ๓๕ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตามขอ  ๓๑  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  วางลง  ใหหัวหนาพรรค 

เสนอชื่อสมาชิกที่สมควรดํารงตําแหนงนั้นตอที่ประชุมใหญเพ่ือใหความเห็นชอบตอไป   

ใหกรรมการบริหารพรรคท่ีไดรับเลือกตามวรรคหนึ่ง  ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเทาที่เหลืออยู 

ของคณะกรรมการบริหารพรรค 

ขอ ๓๖ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุม  เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาพรรค   

หรือหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ี 

ประธานในที่ประชุม   

เมื่อไมมีผูปฏิบัติหนาท่ีประธานในที่ประชุม  ใหกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการ 

บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม   

ใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม  เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรค  

หรือเลขาธิการพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัตหินาทีไ่ด  ใหที่ประชุมกําหนดเจาหนาที่คนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ี 

เลขานุการในท่ีประชุม 

ขอ ๓๗ กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อ 

  (๑)  ครบวาระ 

  (๒)  หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง 

ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา 

คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมจะเขารับหนาท่ี 

้หนา   ๑๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ  ตาม  (๒)  ใหเรียกประชุมใหญ 

เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการบรหิารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวนันับแตวันที่คณะกรรมการดังกลาวพนจาก 

ตําแหนง   

ขอ ๓๘ กรรมการบริหารพรรคส้ินสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ 

  (๑)  ลาออก 

  (๒)  พนจากสมาชิกภาพ 

  (๓)  ขาดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคสามครั้งติดตอกัน  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

  (๔)  ถูกถอดถอนโดยท่ีประชุมใหญ 

การลาออกจากกรรมการบริหารพรรคตามวรรคหนึ่ง  (๑)  ใหทําเปนหนังสือและย่ืนตอหัวหนาพรรค 

ดวยตนเองจะมอบหมายใหบุคคลอื่นย่ืนแทนมิได  ทั้งนี้  การลาออกใหมีผลนับแตวันที่หัวหนาพรรคเห็นชอบ 

ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คัดเลือกสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  (๒)  คัดเลือกสมาชิกหรือบุคคลอื่นเพ่ือแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

  (๓)  ควบคุมและกํากับดูแลมิใหสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงภายในพรรคกระทําการ 

อันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และขอบังคับพรรค 

  (๔)  ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ  เพ่ือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย

และขอบังคับพรรค 

  (๕)  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายของพรรค  บริหารการเงิน  ทรัพยสิน   

และประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค   

  (๖)  ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนผูดํารงตําแหนงฝายตาง ๆ  ภายในพรรค   

  (๗)  อนุมัติจัดตั้งและเลิกสาขาพรรค  ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด  และองคกรอื่นของพรรค 

  (๘)  ส่ังหรือกระทําการใด ๆ  เพ่ือใหการดําเนินงานของพรรคเปนไปดวยความเรียบรอย 

  (๙)  จัดประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

  (๑๐)  จัดหาทุน  ดูแลทรัพยสิน  รวมทั้งบรหิารการเงนิ  ทรัพยสิน  และผลประโยชนอื่นใด 

ของพรรค 

้หนา   ๑๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



  (๑๑)  พิจารณาลงโทษวินัยสมาชิกพรรค 

  (๑๒)  แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานในกิจกรรมตาง ๆ  ของพรรคและคณะทํางาน 

เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

  (๑๓)  พิจารณาใหความเห็นชอบในการดํารงตําแหนงกรรมการสาขาพรรค 

  (๑๔)  พิจารณาปลดกรรมการสาขาพรรคใหพนจากตําแหนง 

  (๑๕)  จัดตั้งแผนกตาง ๆ  ของพรรค  และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่   

ลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวของพรรค 

  (๑๖)  กําหนดอํานาจหนาที่ใหแกกรรมการบริหารพรรคตามขอ  ๓๑  (๗)   

  (๑๗)  ดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร  เพ่ือบังคับการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ   

กฎหมาย  อุดมการณ  และขอบังคับนี้ 

ขอ ๔๐ หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   

  (๑)  เปนประธานกรรมการบริหารพรรค  รับผิดชอบการบริหารงานของพรรคใหเปนไป 

ตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมายและขอบังคับนี้ 

  (๒)  เปนผูแทนของพรรคในการดําเนินกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เพ่ือการนี้   

หัวหนาพรรคจะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได 

  (๓)  แตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงภายในพรรค  โดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการบริหารพรรค 

  (๔)  ดําเนินการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของหัวหนาพรรค  หรือตามที่ 

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรค 

  (๕)  ดําเนินการอืน่ใดเพ่ือบังคบัการใหเปนไปตามรฐัธรรมนญู  กฎหมาย  และขอบังคับนี้ 

ขอ ๔๑ เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เปนผูบังคับบัญชาหนวยงานดานธุรการตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย   

  (๒)  แตงตั้งรองเลขาธิการพรรคจํานวนไมเกินสามคน  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

บริหารพรรค 

้หนา   ๑๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



  (๓)  ถอดถอนรองเลขาธิการพรรคจํานวนไมเกินสามคน  โดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการบริหารพรรค 

  (๔)  แตงตั้งผูอํานวยการพรรค  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค 

  (๕)  ถอดถอนผูอํานวยการพรรค  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค 

  (๖)  เปนผูรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค  การประชุมใหญ   

การประชุมรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และดําเนินการอื่นใดตามที่ขอบังคับนี้หรือประธานในท่ีประชุมกําหนด 

  (๗)  จัดทําคําของบประมาณรายจายเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพรรค   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด   

  (๘)  ตั้งแผนกตาง ๆ  ภายในสํานักอํานวยการพรรค 

  (๙)  ดําเนินการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของเลขาธิการพรรค  หรือตามที่ 

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค 

ขอ ๔๒ เหรัญญิกพรรคเปนหัวหนาแผนกการเงินและการบัญชี  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ควบคุมดูแล  จัดทําบัญชีรายรับ  รายจายใหเปนไปตามจริง 

  (๒)  จัดทํารายงานการเงิน  งบการเงินของพรรค   

  (๓)  จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายภายในพรรคตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค 

  (๔)  ดําเนินการอืน่ใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของเหรญัญิกพรรค  หรือตามท่ี 

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค 

ขอ ๔๓ นายทะเบียนสมาชิกพรรค  เปนหัวหนาแผนกทะเบียนสมาชิกพรรค  มีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รับสมัครบุคคลเขาเปนสมาชิกของพรรค  ตรวจสอบคุณสมบัติ  ลักษณะตองหาม  

และความเหมาะสมของผูสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค 

  (๒)  ควบคุม  ดูแลทะเบียนสมาชิกพรรค  สาขาพรรค  และรายงานการเพ่ิมขึ้น 

หรือลดลงของสมาชิกพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมือง 

  (๓)  ดําเนินการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของนายทะเบียนสมาชิกพรรค   

หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค 

้หนา   ๑๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ  ๔๔  โฆษกพรรคเปนหัวหนาแผนกการส่ือสารและประชาสัมพันธ  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ 

การประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารตาง ๆ  เกี่ยวกับพรรค  กิจกรรมทางการเมือง  กิจกรรมทางสังคม  

ตลอดจนแนวนโยบายของพรรคแกส่ือมวลชนและประชาชนทั่วไป   

 

ลักษณะ  ๓ 

ที่ประชมุสมาชกิพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ขอ  ๔๕  ที่ประชุมสมาชิกพรรคท่ีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ประกอบดวยสมาชิกพรรค   

ที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคน 

หลักเกณฑและวิธีการประชุมใหเปนตามขอบังคับท่ีที่ประชุมตามวรรคหนึ่งกําหนด 

ขอ  ๔๖  เมื่อมีสมาชิกพรรคไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ใหมีการประชุม 

สมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ขอ  ๔๗  ที่ประชุมสมาชิกพรรคท่ีเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร  มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา 

ระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร  การประชุมรัฐสภาและกิจการที่เกี่ยวกับรัฐสภา  รวมทั้ง 

เรื่องสําคัญอื่น ๆ  ที่หัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคเห็นสมควรปรึกษาหารือ 

ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเลือกประธาน  รองประธาน  เลขานุการและผูชวยเลขานุการท่ีประชุม 

ตามจํานวนที่เห็นสมควร 

การพนจากตาํแหนงประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  หรือผูชวยเลขานุการที่ประชุมสมาชิกพรรค

ที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ใหเปนไปตามมติที่ประชุมสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 

ลักษณะ  ๔ 

คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตัง้ 

ขอ ๔๘ ใหมีคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งจํานวนสิบส่ีคน  มีวาระส่ีป  มาจาก 

การเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญของพรรค  และมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

  (๑)  กรรมการบริหารพรรคจํานวนเจ็ดคน 

  (๒)  หัวหนาสาขาพรรคจํานวนส่ีคนซึ่งมาจากภาคตางกัน 

  (๓)  ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดจํานวนสามคน 

้หนา   ๑๓๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ทั้งนี้  หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งบุคคลตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ   

บริหารพรรคกําหนด 

ขอ  ๔๙  คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

และระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

 

ลักษณะ  ๕ 

คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ 

ขอ ๕๐ ใหมีคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณประกอบดวยกรรมการจํานวนหาคน   

โดยหัวหนาพรรคเสนอชื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาแตงตั้ง  มีวาระดํารงตําแหนงส่ีป   

แตคณะกรรมการบริหารพรรคอาจส่ังใหพนจากตําแหนงกอนครบวาระก็ได   

ขอ ๕๑ ใหคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รับเรื่องรองเรียนจากสมาชิกหรือบุคลากรของพรรค 

  (๒)  พิจารณาพยานหลักฐานที่อาจจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง   

  (๓)  แสวงหาพยานหลักฐาน  คําชี้แจง  หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคล

หรือพยานผูเชี่ยวชาญที่คูกรณีกลาวอาง  เวนแตเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน  ฟุมเฟอยหรือเพ่ือประวิงเวลา 

  (๔)  เรียกเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งอยูในครอบครองของสมาชิกหรือบุคลากรของพรรค 

  (๕)  ทําความเหน็ประกอบเหตผุลเกี่ยวกบัเรื่องรองเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค  

เพ่ือพิจารณามีคําส่ังตามขอบังคับ 

  (๖)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการดาํเนนิงานภายในคณะกรรมการวินยัและจรรยาบรรณ   

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค 

  (๗)  ดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรค 

 

ลักษณะ  ๖ 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภายในพรรค 

ขอ  ๕๒  ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภายในพรรคประกอบดวยกรรมการ 

จํานวนเกาคน  โดยหัวหนาพรรคเสนอชื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาแตงตั้ง  มีวาระดํารงตําแหนง

สองป  แตคณะกรรมการบริหารพรรคอาจส่ังใหพนจากตําแหนงกอนครบวาระก็ได   

้หนา   ๑๓๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ  ๕๓  หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภายในพรรคใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

 

ลักษณะ  ๗ 

คณะกรรมการนโยบายพรรค 

ขอ  ๕๔  ใหมีคณะกรรมการนโยบายพรรคประกอบดวยกรรมการจํานวนไมเกินสิบหาคน   

โดยหัวหนาพรรคเสนอช่ือใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาแตงตั้ง  มีวาระดํารงตําแหนงสองป 

แตคณะกรรมการบริหารพรรคอาจส่ังใหพนจากตําแหนงกอนครบวาระก็ได   

ขอ  ๕๕  หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายพรรคใหเปนไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

 

ลักษณะ  ๘ 

คณะท่ีปรึกษาพรรค 

ขอ  ๕๖  ใหมีคณะที่ปรึกษาพรรคประกอบดวยกรรมการจํานวนไมเกินสิบหาคน  โดยหัวหนาพรรค 

เสนอชื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาแตงตั้ง  มีวาระดํารงตําแหนงสองป  แตคณะกรรมการ

บริหารพรรคอาจส่ังใหพนจากตําแหนงกอนครบวาระก็ได   

ขอ  ๕๗  หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  และอํานาจหนาที่ของคณะที่ปรึกษาพรรคใหเปนไปตาม 

ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

 

ลักษณะ  ๙ 

สาขาพรรค 

ขอ  ๕๘  คณะกรรมการบริหารพรรคอาจพิจารณาตั้งสาขาพรรคในเขตพ้ืนที่ซึ่งสมาชิกมีภูมิลําเนาอยู  

ตั้งแตหารอยคนขึ้นไปได 

เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขาตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

หลักเกณฑ  วิธีการจัดตั้งสาขาพรรค  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับพรรค  และระเบียบ 

ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

้หนา   ๑๓๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ  ๕๙  ใหสาขาพรรคมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกท่ีมีภูมิลําเนา

ในเขตพ้ืนที่ที่สาขาพรรคตั้งอยูจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน  มีวาระดํารงตําแหนงสองป  โดยที่ประชุมใหญ

สาขาพรรคเปนผูดําเนินการคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสาขาพรรคแลวเสนอใหคณะกรรมการ 

บริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป   

คณะกรรมการสาขาพรรคประกอบดวย 

(๑)  หัวหนาสาขาพรรค 

(๒)  รองหัวหนาสาขาพรรค 

(๓)  เลขานุการสาขาพรรค 

(๔)  เหรัญญิกสาขาพรรค 

(๕)  นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค 

(๖)  กรรมการอื่น  อีกไมนอยกวาสองคน 

หลักเกณฑ  วิธีการไดมาและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสาขาพรรคใหเปนไป 

ตามกฎหมาย  ขอบังคับพรรค  และระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

ขอ ๖๐ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   

สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในทุกระดับ 

  (๒)  จัดทําบัญชีรายชื่อพรอมท่ีอยูของสมาชิกสาขาพรรคใหเปนปจจุบัน 

  (๓)  จัดทําบัญชีรายรับและรายจาย  ของสาขาพรรคเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ 

บริหารพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินปปฏิทิน 

  (๔)  จัดทําแผนงาน  โครงการ  และรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค   

เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน 

  (๕)  แตงตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ของสาขาพรรค 

  (๖)  เสนอความเห็นตอหัวหนาพรรคเพ่ือพิจารณาแตงตั้งตัวแทนพรรคประจําจังหวัด 

้หนา   ๑๓๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



  (๗)  เสนอความเห็นตอหัวหนาพรรคเพ่ือพิจารณาปลดตัวแทนพรรคประจําจังหวัด 

ใหพนจากตําแหนง 

  (๘)  ดําเนินการอืน่ใดท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสาขาพรรค  

หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค 

 

ลักษณะ  ๑๐ 

ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด 

ขอ ๖๑ หัวหนาพรรคอาจพิจารณาตั้งตัวแทนพรรคประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งซึ่งสมาชิก   

มีภูมิลําเนาอยูเกินกวาหนึ่งรอยคนขึ้นไปได  มีวาระดํารงตําแหนงสองป 

หลักเกณฑ  วิธีการจัดตัง้  และอํานาจหนาทีข่องตัวแทนพรรคประจําจังหวัด  ใหเปนไปตามกฎหมาย  

ขอบังคับพรรค  และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

ขอ ๖๒ ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   

สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่น   

  (๒)  จัดทําบัญชีรายชื่อพรอมท่ีอยูของสมาชิกในเขตเลือกตั้งท่ีตนเปนตัวแทนใหเปน 

ปจจุบัน 

  (๓)  จัดทําบัญชีรายรับและรายจาย  ของตัวแทนพรรคประจําจังหวัดเพ่ือเสนอตอ 

คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินปปฏิทิน 

  (๔)  ดําเนินการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนอาํนาจหนาที่ของตัวแทนพรรคประจําจังหวัด  

หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสาขาพรรค  คณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค 

 

ลักษณะ  ๑๑ 

เครือขายผูใชแรงงาน 

ขอ ๖๓ พรรคตองสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมรวมทั้งการสรางเครือขายกับผูใชแรงงาน   

โดยกําหนดใหมีหนวยงานหนึ่งในพรรค  ชื่อวา  “เครือขายผูใชแรงงาน”   

้หนา   ๑๓๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ใหมีคณะกรรมการเครือขายผูใชแรงงานที่มาจากการแตงตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค   

สําหรับดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสรางเครือขายความสัมพันธกับผูใชแรงงาน 

หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  โครงสราง  อํานาจหนาที่  และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ 

เครือขายผูใชแรงงานใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

ขอ  ๖๔  เครือขายผูใชแรงงานตองดําเนินการใหสอดคลองกับอุดมการณ  นโยบาย  และขอบังคับพรรค   

 

ลักษณะ  ๑๒ 

เครือขายเยาวชน-คนรุนใหม 

ขอ  ๖๕  พรรคตองสนบัสนุนการดาํเนินกจิกรรมรวมทั้งการสรางเครือขายกับเยาวชนและคนรุนใหม  

โดยกําหนดใหมีหนวยงานหนึ่งในพรรค  ชื่อวา  “เครือขายเยาวชน-คนรุนใหม”  หรือ  “New  Generation  Network”   

ใหมีคณะกรรมการเครือขายเยาวชน-คนรุนใหมที่มาจากการแตงตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค  

สําหรับดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสรางเครือขายความสัมพันธกับเยาวชนและคนรุนใหม 

หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  โครงสราง  อํานาจหนาที่  และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ 

เครือขายเยาวชน-คนรุนใหมใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

ขอ  ๖๖  เครือขายเยาวชน-คนรุนใหมตองดําเนินการใหสอดคลองกับอุดมการณ  นโยบาย   

และขอบังคับพรรค   

 

ลักษณะ  ๑๓ 

สํานักอํานวยการพรรค 

ขอ ๖๗ ใหมีสํานักอํานวยการพรรคอยูภายใตบังคับบัญชาของเลขาธิการพรรค 

ขอ ๖๘ สํานักอํานวยการพรรคมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รับผิดชอบงานธุรการของพรรค 

  (๒)  บริหารจัดการภายในพรรคและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

บริหารพรรค  คณะทํางานอื่นตามโครงสรางพรรค  สาขาพรรค  และตัวแทนพรรคประจําจังหวัด 

้หนา   ๑๓๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



  (๓)  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานบุคคล  ภายใต 

ความเห็นชอบของเลขาธิการพรรค   

  (๔)  ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือเลขาธิการพรรคมอบหมาย 

ขอ ๖๙ ผูอํานวยการพรรคมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดภายในสํานักอํานวยการพรรค   

  (๒)  กําหนดตําแหนง  อัตราเงนิเดอืน  การแตงตั้ง  การใหความดีความชอบ  การลงโทษ  

การถอดถอน  เงินตอบแทนและอื่น  ๆ ของเจาหนาที่ของพรรค  ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด   

  (๓)  บังคับการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

 

หมวด  ๔ 

การประชมุ 

ลักษณะ  ๑ 

การประชมุใหญ 

ขอ  ๗๐  คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง   

สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีก็ได  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  ท่ีกําหนดในขอบังคับนี้ 

การเรียกประชุมใหญใหหัวหนาพรรคประกาศใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาเปนการทั่วไป   

โดยระบุ  วัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบวาระการประชุม 

ขอ  ๗๑  ในกรณีที่ตองมีมติของที่ประชุม  ใหประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  และผูเขารวม 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงตองลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติ  และหามงดออกเสียง   

ถาบุคคลตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหนงหลายฐานะในคราวเดยีวกัน  ใหมีสิทธิลงคะแนนไดเพียงเสียงเดียว   

ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําแทนกันมิได 

ขอ  ๗๒  การลงคะแนนเสียงเพ่ือมมีตใิหเปนไปตามเสียงขางมากของท่ีประชุม  เวนแตกฎหมาย 

หรือขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอื่น 

้หนา   ๑๓๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ  ๗๓  การจัดประชุมใหญแตละครั้ง  ตองมีระยะเวลาหางจากวันท่ีปดประชุมใหญคราวกอน   

ไมนอยกวาส่ีสิบหาวัน  เวนแตมีเหตุอันจําเปนอันมิอาจกาวลวงได  จะจัดประชุมใหญกอนพนเงื่อนเวลา 

ดังกลาวก็ได 

ในแตละปปฏิทินหามจัดประชุมใหญวิสามัญกอนการประชุมใหญสามัญ 

ขอ  ๗๔  ใหคณะกรรมการบริหารพรรคจัดทํารางระเบียบที่ประชุมใหญวาดวยหลักเกณฑ 

และวิธีการประชุมของที่ประชุมใหญ  และเสนอตอที่ประชุมใหญพิจารณาใหความเห็นชอบ  เพ่ือใหมีผล 

ใชบังคับตอไป 

สวนที ่ ๑ 

การประชมุใหญสามัญ 

ขอ ๗๕ ใหจัดการประชุมใหญสามัญขึ้นภายในเดือนเมษายนของทุกป 

ขอ ๗๖ ญัตติในการประชุมใหญสามัญใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค   

และใหเลขาธิการพรรคบรรจุเปนระเบียบวาระในการประชุม 

ขอ ๗๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายกรรมการบริหารพรรคที่เกี่ยวของเปนผูอภิปราย 

เสนอญัตติตอที่ประชุมใหญ  กอนเปดโอกาสใหมีการอภิปรายโดยทั่วไปในที่ประชุม 

 

สวนที ่ ๒ 

การประชมุใหญวิสามญั 

ขอ  ๗๘  การเสนอใหจัดการประชุมใหญวิสามัญ  ใหทําเปนหนังสือย่ืนตอเลขาธิการพรรค   

หนังสือตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวย  ญัตติที่ประสงคใหพิจารณาลงมติ  รายชื่อผูเสนอญัตติ   

รายชื่อผูรับรอง  และเอกสารประกอบการเสนอญัตติ  ถามี 

การย่ืนหนังสือตามวรรคหนึ่งอาจย่ืนทางไปรษณีย  หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอื่นก็ได  ท้ังนี้  ใหเปนไป   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

ขอ ๗๙ ผูมีสิทธิเสนอใหจัดการประชุมใหญวิสามัญ  มีดังตอไปนี้ 

  (๑)  คณะกรรมการบริหารพรรค 

  (๒)  กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรค

ทั้งหมด  เทาที่มีอยู 

้หนา   ๑๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



  (๓)  สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของเทาที่มีอยู 

  (๔)  สมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของของจํานวนสมาชิกพรรคทั้งหมด 

เทาที่มีอยูหรือไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน  แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา 

  (๕)  สมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 

หรือไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน  แลวแตจํานวนใดจะมากกวา 

การเสนอใหจัดประชุมใหญวิสามัญเพ่ือพิจารณาญัตติตามหมวด  ๑๐  การแกไขเพ่ิมเติม 

ขอบังคับพรรค  หรือหมวด  ๑๑  ลักษณะ  ๒  การรวมพรรค  ใหเสนอโดยผูมีสิทธิเสนอตามวรรคหนึ่ง (๑)   

เทานั้น 

การเสนอใหจัดประชุมใหญวสิามัญเพ่ือพิจารณาญตัติตามหมวด  ๕  ลักษณะ  ๔  การถอดถอน 

ผูดํารงตําแหนงในพรรคออกจากตําแหนง  ใหเสนอโดยผูมีสิทธิเสนอตามวรรคหนึ่ง  (๕)  เทานั้น 

ขอ  ๘๐  เมื่อเลขาธิการพรรคไดรับหนังสือตามขอ  ๗๘  แลว  ใหเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค 

เพ่ือบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปดรับญัตติเพ่ิมเติมจากสมาชิกเปนระยะเวลาสามสิบวัน   

สมาชิกท่ีเสนอญัตติตามวรรคสอง  ตองทําเปนหนังสือและมีสมาชิกอื่นรับรองไมนอยกวาหาสิบคน  

โดยย่ืนตอเลขาธิการพรรค  หรืออาจย่ืนทางไปรษณีย  หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอื่นก็ได  ทั้งนี้  ใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

ขอ ๘๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาญัตติเพ่ิมเติมตามขอ  ๘๐  วรรคสอง  ท้ังนี้   

มิใหบรรจุญัตติที่มีเนื้อหาดังตอไปนี้ในระเบียบวาระการประชุม 

  (๑)  เปนการแปรญัตติเดิมตามขอ  ๘๐  วรรคหนึ่ง 

  (๒)  เปนการตั้งกระทูถาม 

  (๓)  เปนเรื่องที่ไมมีสาระอันควรแกการพิจารณา 

  (๔)  เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ 

กรณีญัตติเพ่ิมเติมญัตติตั้งตน  หรือญัตติเพ่ิมเติมอื่น  มีเนื้อหาเปนเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน   

จะยุบรวมญัตติเปนญัตติเดียวก็ได 

คําวินิจฉัยวาญตัติเพ่ิมเติมมีลักษณะตองหามหรือไมของคณะกรรมการบริหารพรรค  ใหถือเปนที่สุด  

ผูใดจะโตแยงไมได 

้หนา   ๑๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ ๘๒ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาเสนอญัตติเพ่ิมเติมตามขอ  ๘๐  วรรคสองแลว   

ใหคณะกรรมการบริหารพรรคจัดประชุมภายในสามสิบวัน  เวนแตมีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงได   

ใหขยายระยะเวลาไดตามสมควร 

 

ลักษณะ  ๒ 

การประชมุใหญสาขาพรรค 

ขอ  ๘๓  คณะกรรมการสาขาพรรคแตละแหงตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอย 

ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญสามัญของพรรคเพ่ือดําเนินกิจการของสาขาพรรคตามที่กฎหมาย 

และขอบังคับกําหนด 

ขอ  ๘๔  องคประกอบของที่ประชุมใหญสาขาพรรค  ประกอบดวยกรรมการสาขาพรรค 

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด  และสมาชิกสาขาพรรค   

ขอ  ๘๕  องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคตองมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 

ขอ  ๘๖  ใหหัวหนาสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม  เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาพรรค  

หรือหัวหนาสาขาพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองหัวหนาสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติหนาท่ี

ประธานในที่ประชุม   

เมื่อไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม  ใหกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการ 

สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม   

ใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในท่ีประชุม  เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนง 

เลขานุการสาขาพรรค  หรือเลขานุการสาขาพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหประธาน 

ในท่ีประชุมกําหนดใหกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเปนเลขานุการในท่ีประชุม 

ขอ ๘๗ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค 

  (๑)  รับรองงบประมาณประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินปปฏิทิน 

  (๒)  เลือกกรรมการสาขาพรรค  เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบ 

  (๓)  เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  (๔)  การอื่นใดตามที่กฎหมายหรือขอบังคับกําหนด  หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

มอบหมาย 

้หนา   ๑๓๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ ๘๘ การเรียกประชุมใหญสาขาพรรคใหหัวหนาสาขาพรรคประกาศใหสมาชิกสาขาพรรค 

ทราบลวงหนาเปนการท่ัวไป  โดยระบุ  วัน  เวลา  สถานท่ี  และระเบียบวาระการประชุม 

 

ลักษณะ  ๓ 

การประชมุของคณะกรรมการบรหิารพรรค 

ขอ ๘๙ ใหหัวหนาพรรคเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง   

การเรียกประชุมตามวรรคหนึ่ง  เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาพรรค  หรือหัวหนาพรรคไมอยู 

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งดําเนินการแทน 

เมื่อไมมีผูดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งเปนผูเรียกประชุม   

ใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม 

ขอ  ๙๐  การประชุมตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ 

ทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ขอ  ๙๑  การลงคะแนนเสียงเพ่ือมมีตใิหเปนไปตามเสียงขางมากของท่ีประชุม  เวนแตกฎหมาย 

หรือขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ขอ  ๙๒  การลงมติในที่ประชุมใหกระทําโดยเปดเผย  เวนแตกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นสมควร 

ใหกระทําโดยลับ 

ลักษณะ  ๔ 

การประชุมของคณะกรรมการสาขาพรรค 

ขอ  ๙๓  ใหนําบทบัญญัติตามลักษณะ  ๓  การประชุมของคณะกรรมการบรหิารพรรคมาใชกับ 

การประชุมของคณะกรรมการสาขาพรรคโดยอนุโลม 

 

ลักษณะ  ๕ 

การประชมุของตวัแทนพรรคประจําจังหวดัและสมาชิก 

ขอ  ๙๔  ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดแตละแหงตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

กอนการประชุมใหญสามัญของพรรคเพ่ือดําเนินกิจการของตัวแทนพรรคประจําจังหวัดตามที่กฎหมาย 

และขอบังคับกําหนด 

้หนา   ๑๔๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



องคประกอบของทีป่ระชุมตามวรรคหนึ่ง  ประกอบดวยตวัแทนพรรคประจําจังหวดัและสมาชิกพรรค 

ในเขตเลือกตั้งนั้น   

ในการประชุมตองมีองคประชุมไมนอยกวาหาสิบคน 

ขอ ๙๕ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมตามขอ  ๙๔ 

  (๑)  รับรองงบการเงินประจําปของตัวแทนพรรคประจําจังหวัด 

  (๒)  เลือกตัวแทนพรรคประจําจังหวัด   

  (๓)  เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  (๔)  การอื่นใดตามที่กฎหมายหรือขอบังคับกําหนด  หรือคณะกรรมการบริหารพรรค 

มอบหมาย 

หมวด  ๕ 

ประชาธิปไตยภายในพรรค 

ลักษณะ  ๑ 

การคดัเลือกสมาชกิเพ่ือสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ขอ ๙๖ การคัดเลือกสมาชิกเพ่ือสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   

ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  และระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

 

ลักษณะ  ๒ 

การคดัเลือกบุคคลเพ่ือเสนอใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรฐัมนตรี 

ขอ ๙๗ บุคคลซึ่งพรรคเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี 

อยางนอยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังนี้   

  (๑)  เปนสมาชิกซึ่งพรรคสงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  (๒)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

  (๓)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป 

  (๔)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

  (๕)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 

้หนา   ๑๔๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ ๙๘ การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี   

ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

 

ลักษณะ  ๓ 

การคดัเลือกบุคคลเพ่ือเสนอใหไดรับการพิจารณาในการดํารงตําแหนงทางการเมอืง 

ขอ  ๙๙  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอใหไดรับการพิจารณาในการดํารงตําแหนงทางการเมือง   

ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

 

ลักษณะ  ๔ 

การถอดถอนผูดํารงตาํแหนงในพรรคออกจากตําแหนง 

ขอ ๑๐๐ สมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกพรรคท้ังหมดเทาที่มีอยู   

หรือไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน  แลวแตจํานวนใดจะมากกวากัน  มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติตามขอ  ๗๙  วรรคทาย   

ใหถอดถอนหัวหนาพรรค  หรือกรรมการบริหารพรรค  ออกจากตําแหนงได   

มติใหถอดถอนตามวรรคหนึ่ง  ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนผูเขาประชุม 

ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งผูใดถูกถอดถอน  ใหที่ประชุมดําเนินการเลือกบุคคล 

เพ่ือดํารงตําแหนงนั้นแทน   

การเสนอญัตติใหถอดถอนหัวหนาพรรคตามวรรคหนึ่ง  ญัตติดังกลาวตองเสนอชื่อผูสมควร 

ดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคคนตอไปดวย   

ในกรณีที่ที่ประชุมมีมติใหถอดถอนตามวรรคส่ี  ใหผูไดรับการเสนอชื่อตามวรรคดังกลาว 

เปนผูดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคคนตอไป  และใหนําขอ  ๓๒  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)   

และวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๐๑ สมาชิกสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกสาขาพรรคนั้นทั้งหมด

เทาที่มีอยูหรือไมนอยกวาหนึ่งพันคน  แลวแตจํานวนใดจะมากกวากัน  มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอน

หัวหนาสาขาพรรค  หรือกรรมการสาขาพรรคของตน  ออกจากตําแหนงได   

หลักเกณฑการดําเนินการถอดถอนบุคคลตามวรรคหนึ่งใหนําขอ  ๑๐๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๑๔๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ  ๑๐๒  การดําเนินการตามขอ  ๑๐๐  และขอ  ๑๐๑  ใหกระทําไดเพียงครั้งเดียวในแตละวาระ

การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารพรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรค  แลวแตกรณี   

 

ลักษณะ  ๕ 

การเขาชื่อเสนอรางกฎหมายและขอเสนอแนะอืน่ 

เพ่ือใหคณะกรรมการบรหิารพรรคพิจารณาดาํเนนิการ 

ขอ  ๑๐๓  ภายใตบังคับหมวด  ๑  ลักษณะ  ๑  คําประกาศอุดมการณทางการเมือง   

ใหสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหารอยคนมีสิทธิเขาชื่อเสนอรางกฎหมายและขอเสนอแนะอื่น 

ตอคณะกรรมการบริหารพรรค  เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาดําเนินการตอไป   

 

ลักษณะ  ๖ 

การออกเสียงประชามติภายในพรรค 

ขอ  ๑๐๔  สมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกพรรคท้ังหมดเทาที่มีอยู 

หรือคณะกรรมการบริหารพรรค  อาจย่ืนคํารองเปนหนงัสือตอหวัหนาพรรคเพ่ือจัดใหมีการออกเสียงประชามติ 

ภายในพรรค  โดยไมขัดหรือแยงกับหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 

หนังสือตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวย  ประเด็นท่ีประสงคใหมีการออกเสียงประชามติ   

รายชื่อผูย่ืนคํารองตามวรรคหนึ่ง  และเอกสารประกอบ  ถามี   

การย่ืนหนังสือตามวรรคหนึ่งอาจย่ืนทางไปรษณีย  หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอื่นก็ได  ท้ังนี้   

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

เมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือตามวรรคหนึ่งประกอบวรรคสองแลว  ใหดําเนินการจัดใหมี 

การออกเสียงประชามติภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

มติใหความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยเสียงขางมาก  โดยมีจํานวนไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาที่มีอยู 

หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนดไว 

ในระเบียบวาดวยการออกเสียงประชามติภายในพรรค 

้หนา   ๑๔๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



หมวด  ๖ 

รายได  วิธกีารบรหิารการเงนิ  ทรัพยสิน  และการจัดทําบัญชขีองพรรค 

ขอ  ๑๐๕  รายได  วิธีการบริหารการเงิน  ทรัพยสิน  และการจัดทําบัญชีของพรรค  ใหเปนไป 

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

 

หมวด  ๗ 

มาตรฐานจริยธรรมของกรรมการบรหิารพรรคและสมาชิก 

ขอ ๑๐๖ กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกมีหนาท่ีรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สมาชิกตองปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนดในขอบังคับ 

  (๒)  กรรมการบริหารพรรคตองมีความรับผิดชอบตอสมาชิกตามที่กําหนดในขอบังคับ 

ทั้งนี้  ใหนํามาตรฐานทางจริยธรรมที่ใชบังคับแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาใชบังคับกับกรรมการ 

บริหารพรรคและสมาชิกโดยอนุโลม 

หมวด  ๘ 

การดําเนนิการทางวนิัยสมาชิก 

ขอ ๑๐๗ ความรับผิดทางวินัยของสมาชิกมี  ๔  สถาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตักเตือน 

  (๒)  ภาคทัณฑ   

  (๓)  ตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิก 

  (๔)  ใหพนจากสมาชิกภาพ 

ขอ ๑๐๘ การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้  เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

  (๑)  กระทําความผิดอาญาตอพรรค  กรรมการบริหารพรรค  และผูดํารงตําแหนง 

บริหารของพรรคตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด   

  (๒)  กระทําการลวงเกิน  คุกคาม  หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอสมาชิก

หรือบุคลากรของพรรค   

  (๓)  เปดเผยความลับของพรรคที่ไมประสงคใหบุคคลอื่นลวงรู   

้หนา   ๑๔๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ ๑๐๙ การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้  เปนความผิดวินัย 

  (๑)  แสดงออกในทางตรงขามกับอุดมการณหรอืมตพิรรคโดยประการท่ีนาจะทําใหพรรค

เส่ือมเสียชื่อเสียงอยางรายแรง   

  (๒)  เปนสมาชิกหรือสนับสนุนกลุมหรือเครือขายท่ีดําเนินกิจการซึ่งขัดแยงกับ

อุดมการณของพรรค   

  (๓)  ฝาฝนคําส่ังของคณะกรรมการบริหารพรรค  หัวหนาพรรค  หรือผูดํารงตําแหนง

บริหารของพรรค  ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด   

  (๔)  กระทําการฝาฝนขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศของพรรค  แลวแตกรณี 

  (๕)  กระทําการยุยง  ปลุกปน  กอใหเกิดความแตกแยก  บอนทําลายความสามัคคี

ภายในพรรค   

ขอ ๑๑๐ สมาชิกผูใดกระทําผิดวินัย  ให ส่ังลงโทษตามขอ  ๑๐๗  ถาการกระทํานั้น 

เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง  ใหส่ังลงโทษตามขอ  ๑๐๗  (๓)  หรือ  (๔)  ตามควรแกกรณีใหเหมาะสม 

กับความผิด 

ขอ ๑๑๑ สมาชิกหรือบุคลากรของพรรคผูใดไดรับความเดือดรอน  หรือเสียหายอันเกิดจาก   

การฝาฝนวนิัยสมาชิกตามขอบงัคบันี ้ สมาชิกหรอืบคุลากรของพรรคผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอประธานกรรมการ

วินัยและจรรยาบรรณภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรูหรือควรจะไดรูถึงเหตุแหงความเดือดรอนหรือความเสียหายนั้น 

ขอ ๑๑๒ คํารองเรียนใหทําเปนหนังสือ  และตองมี 

  (๑)  ชื่อ  ที่อยูของผูรองเรียน 

  (๒)  ชื่อของคูกรณีอันเปนเหตุแหงการรองเรียน 

  (๓)  การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการรองเรียน  พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือพฤติการณ 

ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว 

  (๔)  คําขอของผูรองเรียน 

  (๕)  ลายมือชื่อของผูรองเรียน  ถาเปนการรองเรียนแทนผูอื่นจะตองแนบใบมอบอํานาจ 

ใหรองเรียนมาดวย 

้หนา   ๑๔๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



หนังสือรองเรียนใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่ง  หรือไมชัดเจน  หรือไมอาจเขาใจได   

ใหคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณใหคําแนะนําแกผูรองเรียน  เพ่ือดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ 

รองเรียนนั้นใหถูกตอง  ในการนี้ใหถือวันที่ย่ืนหนังสือรองเรียนครั้งแรกเปนหลักในการนับระยะเวลา 

ในการใชสิทธิรองเรียน 

ขอ  ๑๑๓  ในกรณีที่ประธานกรรมการวินัยและจรรยาบรรณไดรับหนังสือรองเรียนตามขอ  ๑๑๒  

วรรคหนึ่งแลว  ใหสงสําเนาหนังสือรองเรียนใหคูกรณี  เพ่ือทําคําชี้แจงภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 

เมื่อประธานกรรมการไดรับคําชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  ใหสงสําเนาคําชี้แจงไปถึงผูรองเรียน   

เพ่ือใหทําคําคัดคานคําชี้แจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจง  ในการนี้ประธานกรรมการจะกําหนด 

ประเด็นที่ผูรองเรียนตองชี้แจงหรือใหสงพยานหลักฐานใด ๆ  ก็ได 

ถาผูรองเรียนไมประสงคจะทําคําคัดคานคําชี้แจง  แตประสงคใหดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยตอไป  

ใหแจงเปนหนังสือตอประธานกรรมการภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

ถาผูรองเรียนไมดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม  จะจําหนายหนังสือรองเรียนออกจาก 

สารบบความก็ได 

กรณีที่ประธานกรรมการไดรับคําคัดคานคําชี้แจงตามวรรคสองแลว  ใหสงสําเนาคําคัดคาน   

คําชี้แจงของผูรองเรียนใหผูถูกรองเรียน  เพ่ือย่ืนคําชี้แจงเพ่ิมเติมตอประธานกรรมการภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

เพ่ือประโยชนแหงการแสวงหาขอเท็จจริง  ประธานกรรมการจะส่ังใหคูกรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวของ

มาใหถอยคําประกอบการพิจารณาวินิจฉัยก็ได 

ขอ  ๑๑๔  เมื่อประธานกรรมการไดพิจารณาขอเท็จจริงจากคํารองเรียน  จากคําชี้แจงของคูกรณี  

รวมทั้งขอเท็จจริงอื่นที่ไดมาตามขอ  ๑๑๓  แลว  เห็นวากรณีตามขอรองเรียนนี้มีขอเท็จจริงเพียงพอ 

ที่จะพิจารณาวินิจฉัย  หรือมีคําส่ังชี้ขาดไดแลว  ใหจัดทําบันทึกของคณะกรรมการ  และเสนอบันทึกดังกลาว 

พรอมสํานวนใหคณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตอไป 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคตามวรรคหนึ่งใหถือเปนท่ีสุด 

ขอ  ๑๑๕  หลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยใหเปนไป 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

ขอ  ๑๑๖  การใชอํานาจลงโทษตามหมวดนี้  ตองไมมีลักษณะที่ขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่

ของสมาชิกพรรคซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือตําแหนงรัฐมนตรีหรือเทียบเทา 

้หนา   ๑๔๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



หมวด  ๙ 

การใชและการตคีวามขอบังคับพรรค 

ขอ  ๑๑๗  การใชและการตีความขอบังคับตองเปนไปโดยสอดคลองกับอุดมการณของพรรค 

ซึ่งเปนไปตามหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 

ขอ  ๑๑๘  ระเบียบ  ขอกําหนด  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดของพรรค  จะขัดหรือแยงกับ 

ขอบังคับพรรคนีม้ิได   

ขอ  ๑๑๙  ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการใชและการตีความขอบังคับพรรค  ใหเปนอํานาจ 

ของคณะกรรมการบริหารพรรคในการวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งถือเปนที่สุด   

ขอ  ๑๒๐  ในกรณีมีปญหาวาเรื่องใดเปนอํานาจหนาท่ีของตําแหนงหรือหนวยงานใดในพรรค  

ใหถือเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรค 

 

หมวด  ๑๐ 

การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับพรรค 

ขอ  ๑๒๑  การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ  อุดมการณ  และแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็แต  

โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ 

เมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของพรรคแลว  ใหหัวหนาพรรคมีหนังสือแจง   

นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของพรรค 

 

หมวด  ๑๑ 

การเลิกพรรค  การรวมพรรค 

การเลิกสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจําจังหวดั 

ลักษณะ  ๑ 

การเลิกพรรค 

ขอ ๑๒๒ พรรคยอมเลิกไปดวยเหตุดังตอไปนี้ 

  (๑)  ที่ประชุมใหญมีมติเปนเอกฉันท 

  (๒)  มีเหตุตองเลิกตามกฎหมาย 

้หนา   ๑๔๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ  ๑๒๓  เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเหน็ควรใหเลิกพรรคตามขอ  ๑๒๒  (๑)  ใหจัดประชามติ 

เพ่ือขอความเห็นชอบจากสมาชิกพรรค 

ในกรณีที่คะแนนเสียงจากการลงประชามติ  มีคะแนนเสียงเห็นชอบใหเลิกพรรคนอยกวา 

จํานวนสามในส่ีของสมาชิกทั้งหมดเทาที่อยู  ใหกระบวนการตามวรรคหนึ่งเปนอันยุติ 

ในกรณีที่คะแนนเสียงจากการลงประชามติ  มีคะแนนเสียงเห็นชอบใหเลิกพรรคไมนอยกวา 

จํานวนสามในส่ีของสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยู  ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอเปนญัตติใหเลิกพรรค 

ตอที่ประชุมใหญ  เพ่ือพิจารณาและลงมติตอไป 

มติเลิกพรรคของที่ประชุมใหญตามวรรคสามตองมีคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

เมื่อท่ีประชุมใหญมีมติเลิกพรรคตามวรรคส่ีแลว  ใหหัวหนาพรรคมีหนังสือแจงนายทะเบียน 

พรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีมติ 

ขอ  ๑๒๔  เมื่อพรรคเลิกตามขอ  ๑๒๒  และมีการชําระบัญชีโดยหักหนี้สินและคาใชจายแลว   

ยังมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  ใหโอนแกมูลนิธิกระจกเงาทั้งส้ิน 

 

ลักษณะ  ๒ 

การรวมพรรค 

ขอ ๑๒๕ การรวมพรรคกับพรรคอื่นใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดและกระทําไดภายใตเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ใหคงใชชื่อ  “พรรคอนาคตใหม”  ตอไป 

  (๒)  ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ   

การลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ใหเปนไปตามเสียงขางมากจํานวนไมนอยกวา 

สามในส่ีของที่ประชุม 

หลักเกณฑและวิธีการเสนอญัตติตอที่ประชุมใหญใหนําขอ  ๗๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

ลักษณะ  ๓ 

การเลิกสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจําจังหวดั 

ขอ  ๑๒๖  การเลิกสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจําจังหวัดจะทําไดก็แตโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการบริหารพรรค 

้หนา   ๑๔๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแลว  ใหหัวหนาพรรคมีหนังสือแจง 

นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีมติ 

 

หมวด  ๑๒ 

บทบัญญัติที่ใชในสถานการณพิเศษ 

ขอ  ๑๒๗  ในกรณีจําเปนเรงดวนอันมิอาจหลีกเล่ียงไดและจําตองมีมติคณะกรรมการบริหารพรรคโดยเร็ว  

แตปรากฏวากรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูในขณะนั้นมีจํานวนไมเพียงพอเปนองคประชุม  ใหกรรมการ 

บริหารพรรคท่ีเหลืออยูถือเปนองคประชุม   

ขอ  ๑๒๘  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงท้ังหมดโดยไมมีผูรักษาการในตําแหนง   

ใหรองเลขาธิการพรรค  เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารพรรค 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม  จํานวน  ๑๗  คน  ประกอบดวย 

๑.  นายธนาธร  จึงรุงเรืองกิจ หัวหนาพรรค 

๒.  นางสาวกุลธิดา  รุงเรืองเกียรติ รองหัวหนาพรรค  ลําดับที่  ๑ 

๓.  นายชํานาญ  จันทรเรือง รองหัวหนาพรรค  ลําดับที่  ๒ 

๔.  พลโท  พงศกร  รอดชมภู รองหัวหนาพรรค  ลําดับที่  ๓ 

๕.  นายรณวิต  หลอเลิศสุนทร รองหัวหนาพรรค  ลําดับที่  ๔ 

๖.  นายปยบุตร  แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค 

๗.  นายนิติพัฒน  แตมไพโรจน เหรัญญิกพรรค 

๘.  นายไกลกอง  ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค 

๙.  นางสาวพรรณิการ  วานิช โฆษกพรรค 

๑๐.  นายสุรชัย  ศรีสารคาม กรรมการบริหารพรรค 

๑๑.  นางสาวเยาวลักษณ  วงษประภารัตน กรรมการบริหารพรรค 

๑๒.  นายชัน    ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค 

้หนา   ๑๔๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



๑๓.  นายเจนวิทย  ไกรสินธุ กรรมการบริหารพรรค 

๑๔.  นายสุนทร  บุญยอด กรรมการบริหารพรรค 

๑๕.  นางสาววิภาพรรณ  วงษสวาง กรรมการบริหารพรรค 

๑๖.  นางสาวจารุวรรณ  ศรัณยเกตุ กรรมการบริหารพรรค 

๑๗.  นายนิรามาน  สุไลมาน กรรมการบริหารพรรค 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พันตํารวจเอก  จรุงวิทย  ภุมมา  

นายทะเบียนพรรคการเมือง 

้หนา   ๑๕๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑


