
 
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม ่
ว่าดว้ยคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม ่

พ.ศ. 2562 
______________________________ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 39 (4) ข้อ 65 วรรคสาม ข้อ 66 แห่งข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 
2561 คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการ
เครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม่ พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ปิดประกาศ ณ ส านักงานใหญ่ของพรรคเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบน้ี เว้นแต่จะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม่ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม่ และหมายรวมถึงประธาน

กรรมการเครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่ ด้วย 
“สมาชิกเครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่” หมายความว่า สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ที่มีอายุตั้งแต่สิบ

แปดปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินสามสิบปีบริบูรณ์ 
“ภาค” หมายความถึง ภาคตามบัญชีรายช่ือภาคและจังหวัดท้ายระเบียบน้ี 

 ข้อ 4 ให้เลขาธิการพรรครักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาด ปัญหาเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบน้ี กับให้อ านาจออกประกาศ หรือค าส่ัง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

หมวด 1 
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม ่

 
ลักษณะ 1 

คณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม ่
 

 ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการซ่ึงเป็นสมาชิกเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่น
ใหม่ ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จ านวนภาคละสองคน และ
ให้มีกรรมการอ่ืน จ านวนสองคน ประกอบขึ้นเป็นคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่ 
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 ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหน้าที่ เป็นประธานกรรมการ
เครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่ โดยจะก าหนดให้กรรมการอ่ืนปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธาน เหรัญญิก หรือ
เลขานุการของคณะกรรมการด้วยก็ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค 

การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทน 
คณะกรรมการมีวาระด ารงต าแหน่งสองปี และอาจด ารงต าแหน่งได้อีกไม่เกินหน่ึงวาระ 
ข้อ 6 กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
(1) มีสมาชิกภาพเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่  
(2) มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินสามสิบปีบริบูรณ์ 
ข้อ 7 กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
(1) เคยถูกส่ังให้พ้นจากสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ตามข้อบังคับพรรค 
(2) เคยถูกส่ังให้พ้นจากต าแหน่งในพรรคเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติไม่เหมาะสมในกิจการของพรรค 
(3) เคยถูกพรรคไล่ออกจากการเป็นลูกจ้างของพรรค 
(4 ) มีพฤติการณ์เป็นปฏิปักษ์ต่อ อุดมการณ์ แนวนโยบาย ข้อบังคับพรรค หรือมติของคณะ

กรรมการบริหารพรรค 
(5) เป็นลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของพรรค 
(6) เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในกิจการที่เป็นคู่สัญญาของพรรค ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
(7) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(8) เป็นกรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด หรือกรรมการในคณะท างานจังหวัด 

 ข้อ 8 องค์ประชุมของคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด 
 ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่เป็นประธานในที่
ประชุม เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานเครือข่าย หรือประธานเครือข่ายไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานเครือข่ายเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
  เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนใดคนหน่ึง
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 มติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนได้เพียงเสียงเดียว ถ้าคะแนน
เสียงเท่าให้ ให้ประธานในประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึง เป็นเสียงช้ีขาด  

ข้อ 9 กรรมการทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(1) ครบวาระ 
(2) ถูกถอดถอนโดยที่ประชุมใหญ่เครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารพรรค  
(3) กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีจ านวนน้อยกว่าสามคน 
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ให้คณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหน่ึง (1) อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุด
ใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

การพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหน่ึง (3) ให้กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการ
จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (3) ให้ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายเรียก
ประชุมใหญ่เครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่คณะกรรมการบริหารพรรคจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

การเสนอญัตติให้มีการถอดถอนตามวรรคหน่ึง (2) ญัตติดังกล่าวต้องเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการเครือข่ายทั้งคณะ โดยมีสัดส่วนตามข้อ 5 ก าหนด ต่อไปด้วย 

ข้อ 10 กรรมการส้ินสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 
(1) ลาออก 
(2) พ้นจากสมาชิกภาพพรรคอนาคตใหม่ 
(3) มีอายุเกินสามสิบปีบริบูรณ์ 
(4) ขาดประชุมคณะกรรมการสามคร้ังติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(5) ถูกถอดถอนโดยที่ประชุมใหญ่เครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่ โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการ

เครือข่าย 
(6) ถูกปลดโดยมติคณะกรรมการบริหารพรรค 
การพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหน่ึง (1) ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่าย  
 

ลักษณะ 2 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน – คนรุน่ใหม ่

 
ข้อ 11 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคเก่ียวกับนโยบายและมาตรการในการส่งเสริม

บทบาทของเยาวชน – คนรุ่นใหม่ในการด าเนินกิจกรรมของพรรค และในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
(2) ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ แนวนโยบาย และมติของคณะ

กรรมการบริหารพรรคหรือผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่าย เพ่ือขยายเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม่ สร้างการมีส่วน
ร่วมระหว่างพรรคกับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ 

(3) จัดท าแผนงาน โครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม่ เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน  

(4) จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายของเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม่เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
พรรคภายในสิบห้าวันนับแต่วันส้ินปีปฏิทิน  



4 
 

(5) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการพรรคหรือผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่าย 
ข้อ 12 การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของเครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่ตาม ข้อ 11 (2) มี

ดังต่อไปน้ี 
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกพรรคและเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักประชาธิปไตยและ

หลักสิทธิมนุษยชน 
(2) จัดให้มีการรับฟังความเห็นเพ่ือจัดท านโยบายเก่ียวกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยสอดคล้องกับ

อุดมการณ์และแนวนโยบายตามข้อบังคับของพรรค 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
(4) ขยายแนวร่วมเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม่ และรณรงค์รับสมัครสมาชิกพรรคอย่างต่อเน่ืองตาม

แนวทางที่พรรคก าหนด 
(5) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพรรคเก่ียวกับการขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์การท างานของพรรคในแต่ละช่วงเวลา 
(6) ด าเนินกิจกรรมอ่ืนใดตามที่เลขาธิการพรรคหรือผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายมอบหมาย 
ข้อ 13 คณะกรรมการต้องไม่ปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
(1) กระท าความผิดอาญาต่อพรรค กรรมการบริหารพรรค หรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค  
(2) มีพฤติการณ์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพรรค  
(3) มีพฤติการณ์ที่เป็นปฏิปักษ์หรือไม่สอดคล้องกับข้อบังคับพรรค ระเบียบ มติคณะกรรมการบริหาร

พรรค 
(4) เปิดเผยความลับของพรรคที่ไม่ประสงค์ให้บุคคลอ่ืนล่วงรู้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
(5) แสดงการฝักใฝ่หรือสนับสนุนบุคคล คณะบุคคล ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นไม่สอดคล้องกับ

พรรค  
(6) แสดงการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมืองอ่ืน  
(8) ฝ่าฝืนค าส่ังของหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค หรือผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่าย 
(9) กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
(10) กระท าการยุยง ปลุกปั่น ก่อให้เกิดความแตกแยก บ่อนท าลายความสามัคคีภายในพรรค 
(11) ละเลย เพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยหรือค าส่ังของคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ 

หรือคณะกรรมการตรวจสอบภายในและวินัยการเงินของพรรค 
(12) ใช้จ่ายงบประมาณของเครือข่ายขัดต่อวัตถุประสงค์ของงบประมาณ หรือเป็นไปเพ่ือประโยชน์

ของตนเองหรือพวกพ้อง 
ข้อ 14 คณะกรรมการต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับอุดมการณ์พรรค นโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค 

มติคณะกรรมการบริหารพรรค และค าส่ังของหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค หรือผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่าย 
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ลักษณะ 3 
วิธกีารได้มาซึง่คณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม ่

 
ข้อ 15 เมื่อสมาชิกเครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่ มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนขึ้นไป คณะกรรมการ

บริหารพรรคอาจให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม่ ขึ้นคณะหน่ึง  
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงภายในหน่ึงร้อยยี่ สิบ

วันนับแต่วันที่มีมติดังกล่าว ให้ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน - 
คนรุ่นใหม่จากสมาชิกเครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเครือข่ายต้องมีสมาชิกภาพไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยยี่สิบวันในวันที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ 

ข้อ 16 เมื่อการเลือกตั้งตามข้อ 15 วรรคสองเสร็จส้ินลง ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการส่งเอกสาร 
หลักฐาน และรายงานการเลือกตั้งคณะกรรมการไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคภายในสามสิบวัน เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นว่าการด าเนินการใด ๆ ตามวรรคหน่ึงไม่ถูกต้องเหมาะสม
ประการใด ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีอ านาจส่ังการให้ผู้เก่ียวข้องด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ข้อ 17 ก่อนเข้ารับหน้าที่ ให้คณะกรรมการซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค 
แถลงนโยบายและแผนการด าเนินกิจกรรมตลอดวาระการด ารงต าแหน่งต่อคณะกรรมการบริหารพรรค  ทั้งน้ี 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบตามข้อ 16 วรรคหน่ึง  

ค าแถลงนโยบายและแผนการด าเนินกิจกรรมตามวรรคหน่ึงต้องมีเน้ือหาสอดคล้องกับอุดมการณ์และ
แนวนโยบายของพรรค  

ข้อ 18 หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการให้เป็นไปตามประกาศของผู้อ านวยการฝ่าย
เครือข่ายโดยความเห็นชอบของเลขาธิการพรรค 
 

หมวด 2 
ที่ประชมุใหญ่เครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม ่

 
 ข้อ 19 องค์ประกอบของที่ประชุมใหญ่เครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่ ประกอบด้วยกรรมการเครือข่าย
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการเครือข่ายทั้งหมด และสมาชิกเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ซ่ึงมีภูมิล าเนาจาก
ภาคที่แตกต่างกันทั้งส่ีภาค แต่ละภาคมีจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน  
 ข้อ 20 องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่เครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อย
ห้าสิบคน 
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 ข้อ 21 ในการประชุมใหญ่เครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่ ให้ประธานเครือข่ายเป็นประธานในที่ประชุม 
เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานเครือข่าย หรือประธานเครือข่ายไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานเครือข่ายเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
  เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนใดคนหน่ึง
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 ข้อ 22 กิจการดังต่อไปน้ีให้กระท าโดยที่ประชุมใหญ่เครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม่ 
 (1) การเปิดอภิปรายการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปของกรรมการเครือข่ายเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ 

(2) การเปิดอภิปรายและลงมติถอดถอนกรรมการเครือข่ายเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ  
การลงมติให้ถอดถอนตามวรรคหน่ึง (2) ไม่ส่งผลให้กรรมการเครือข่ายพ้นจากต าแหน่งเป็นรายบุคคล

หรือทั้งคณะ เว้นแต่ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายรับรองมติน้ัน 
(3) การอ่ืนใดตามที่ข้อบังคับพรรค ระเบียบ ประกาศ ค าส่ังที่ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายก าหนด 
ข้อ 23 การเสนอให้จัดการประชุมใหญ่เครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่ ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อ

เลขาธิการพรรค  
หนังสือตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยญัตติที่ประสงค์ให้พิจารณาลงมติ รายช่ือผู้เสนอญัตติ รายช่ือผู้

รับรอง และเอกสารประกอบการเสนอญัตติ ถ้ามี 
การยื่นหนังสือตามวรรคหน่ึงอาจยื่นทางไปรษณีย์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนก็ได้  
ข้อ 24 ผู้มีสิทธิเสนอให้จัดประชุมใหญ่เครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม่ มีดังต่อไปน้ี 
(1) ประธานกรรมการ โดยมีกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสามคนรับรอง 
(2) ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่าย 
(3) สมาชิกเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคน 
(4) สมาชิกเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดร้อยคน 
การเสนอให้จัดประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาญัตติตามข้อ 22 (1) ให้เสนอโดยผู้มีสิทธิเสนอตามวรรคหน่ึง 

(2) หรือ (3) 
การเสนอให้จัดประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาญัตติตามข้อ 22 (2) ให้เสนอโดยผู้มีสิทธิเสนอตามวรรคหน่ึง 

(2) หรือ (4) 
เมื่อเลขาธิการพรรคได้รับหนังสือตามข้อ 23 วรรคหน่ึงแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ญัตติในการประชุมใหญ่เครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการบริหารพรรค

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้เลขาธิการพรรคบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุม เพ่ือเรียกประชุมใหญ่
เครือข่ายเยาวชน - คนรุ่นใหม่ ต่อไป 
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การเรียกประชุมใหญ่ตามวรรคห้า เลขาธิการพรรคอาจมอบหมายให้ผู้อ านวยการเครือข่ายหรือ
ประธานเครือข่าย ด าเนินการและจัดให้มีการประชุมใหญ่ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคก าหนด 
  

หมวด 3 
ความรบัผิด 

 
 ข้อ 25 ความรับผิดทางวินัยของกรรมการเครือข่ายมี 3 สถาน ดังต่อไปน้ี 
 (1) ปลดออกจากต าแหน่ง 
 (2) หยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นการช่ัวคราว คร้ังละไม่เกินสามสิบวัน 
 (3) ตักเตือนเป็นหนังสือโดยคาดโทษ  
 ข้อ 26 กรรมการผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติข้อ 13 ให้ส่ังลงโทษตามข้อ 25 ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับ
ความผิด 
 ข้อ 27 สมาชิกหรือบุคลากรของพรรคมีสิทธิร้องเรียนต่อ ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่าย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรจะได้รู้ถึงการเหตุแห่งการ
ร้องเรียนน้ัน 
 หลักเกณฑ์และวิธีการร้องเรียน ให้น าความตามหมวด 8 การด าเนินการทางวินัยสมาชิก แห่งข้อบังคับ
พรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561 มาบังคับใช้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 
 
 
 
 (นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ) 
           หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
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บัญชรีายชือ่ภาคและจงัหวัด 

 ภาคเหนือ ประกอบด้วย 16 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน 
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 20 จังหวัด ได้แก่เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี 

 ภาคกลาง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และอีก  26 จังหวัด  ได้แก่ กาญจนบุ รี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุ รี 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว 

 ภาคใต้ ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา 
พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี 

 
  
  

 


