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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคนําวิถี
ดว ยนายทะเบี ยนพรรคการเมื องได รั บจดแจ งการจั ดตั้ ง พรรคการเมือ ง ชื่อ พรรคนํ า วิ ถี
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบี ยนพรรคการเมือ ง เลขที่ ๑/๒๕๕๐ ตั้ง แตวั น ที่ ๑๐ กั น ยายน ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอีย ด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองของพรรคนําวิถี ดังนี้
นโยบายพรรคนําวิถี
พ.ศ. ๒๕๕๐
“พรรคนําวิถี” จะยึดมั่นในอุดมการณของการบริหารพรรค ที่อยูภายใตกฎหมายของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ และจะยึดผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเปนหลักในการบริหารประเทศ จึงไดกําหนดนโยบายของการบริหารไว ๑๖ ดาน ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
๕. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
๖. นโยบายดานการศึกษา
๗. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
๘. นโยบายดานการตางประเทศ
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสในสังคม
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
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นโยบายดานการตอตานยาเสพติดและโรคติดตอที่รุนแรง
นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
นโยบายดานการกีฬา

๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
ปญหาการเมืองที่ยังไมเปนระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณนับวาเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
พัฒนาประเทศชาติ ฉะนั้น พรรคนําวิถีจึงเนน การแกปญหาหลักของชาติดวยการเริ่ม ตน จัดระบบ
การเมื อ งให เ ป น ระบอบประชาธิ ป ไตยที่ ส มบู ร ณ อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ของชาติ
โดยจะเนนความสําคัญในการบริหารตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่จะตั้งพรรคการเมือง
โดยประชาชนเปนของประชาชน และเพื่อประชาชนอยางแทจริง ดังตอไปนี้
(๑) ให อํ า นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ อํ า นาจบริ ห าร และอํ า นาจตุ ล าการ เป น ของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อ ประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขของชาติ
(๒) ให ค นไทยทุ ก หมู เ หล า มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพสม บู ร ณ ภ ายใ ต ก ฎหม ายรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย และปลูกจิตสํานึกสงเสริมใหคนไทยมีความรักชาติบานเมือง และมีจิตสํานึก
ในหนาที่ของตนที่มีตอชาติบานเมือง
(๓) สงเสริมและสนับสนุน รัฐ ธรรมนูญฉบับปจจุบัน และแกกฎหมายบางฉบับที่ลาหลั ง
ที่ยังไมเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ
(๔) สนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการประจํามีสวนรวมทางการเมืองอยางเปดเผย เพื่อเพิ่ม
จิตสํานึกในการรับใชชาติและหนาที่ของตนเอง
(๕) การกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูภูมิภาคและสวนทองถิ่น อยางมีระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการกระจายความเจริญสูชนบทอยางแทจริง
(๖) ใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) สงเสริมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวาง และเผยแพร
ความรูความคิดทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) สงเสริมและสนับสนุน ใหมีมาตรฐานในระบบงานของราชการ และรวมทั้งการเลื่อน
ตําแหนงของขาราชการทุกระดับชั้น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุด
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(๙) ปกปองคุมครองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
อยางเต็มรูปแบบ
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) ทบทวนและพั ฒนาแผนเศรษฐกิจ และสัง คมแห ง ชาติใ หต รงกั บสภาพความเป น จริ ง
โดยยึดหลักของระบบเศรษฐกิจการแขงขันเสรีที่เปนประโยชนตอสังคมไทยและประเทศชาติ
(๒) ใหการสนับสนุนการกําหนดมาตรฐานของผลผลิตทางดานการเกษตร และอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ เพื่อการสงออกที่มีคุณภาพ
(๓) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาโดยใช ท รั พ ยากรของชาติ ใ ห น อ ยที่ สุ ด
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของชาติโดยรวม
(๔) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกร ชาวนา ชาวไร มีที่ทํากินเปนของตนเอง และกําหนดพื้นที่
ทางการเกษตร ปาไม อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัย ใหแนนอนทั่วประเทศ
(๕) พั ฒ นาระบบรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยใช ห ลั ก การแข ง ขั น เสรี แ ละการแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ
โดยกําหนดอัตราสวนในการถือหุนของรัฐบาลตองเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนหุนทั้งหมดในกรณีของ
รัฐวิสาหกิจหลัก และอาจจะเปนผูถือหุนนอยกวาครึ่งหนึ่งของหุนทั้งหมดในกรณีของรัฐวิสาหกิจรอง
(๖) กระจายความเจริญ และสนั บสนุ น การเพิ่ม งานไปสู ช นบทเพื่อผ อนคลายความแออั ด
ในเมืองหลวง
(๗) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรม กําหนดมาตรการควบคุมราคา
สิ น ค า เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค ตลอดจนการค า กํ า ไรเกิ น ควร และป อ งกั น การกั ก ตุ น สิ น ค า
อยางมีประสิทธิภาพ
(๘) ยกระดั บ มาตรฐานการครองชี พ และความเป น อยู ข องประชาชนให สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให
สอดคลองตอการพัฒนาประเทศ
(๙) แก ไ ขป ญ หาการเงิ น การคลั ง และการธนาคารให ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาเศรษฐกิ จ
หลีกเลี่ยงการผูกขาด และใหมีการควบคุมการปลอยสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษามาตรฐาน
เงินตราของประเทศ โดยยึดถือความเปนอิสระและมาตรฐานสากลเปนหลัก
(๑๐) ปองกันมิใหเกิดภาวะเงินเฟอหรือภาวะการเงินใด ๆ โดยใหความสําคัญในการจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจายของแผนดินอยางเหมาะสมดวยการประหยัดและปองกันการรั่วไหล
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(๑๑) รวมมือกับตางประเทศในดานการลงทุนรวมกัน ในดานเศรษฐกิจภายใตหลักของความ
เปนอิสระและพึ่งตนเอง โดยยึดหลักการเสียเปรียบนอยที่สุดเปนหลัก
(๑๒) สนับสนุนใหตั้งองคกรเศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อประสานงานชวยเหลือสนับสนุนและให
ความคุมครองดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และผลผลิตอื่น ๆ ที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
(๑๓) พัฒนาการวางผังเมืองของทุกจังหวัดใหเปน ระเบียบและไดม าตรฐานตามหลักการจัด
ผังเมืองสากล และเนนการกอสรางที่ไดมาตรฐานและมีที่มาของศิลปะของชาติไทยในการออกแบบและ
กอสรางรวมทั้งวัสดุที่จะนํามาใชในการกอสราง
(๑๔) สนับสนุนใหขาราชการและประชาชนทั่วไปมีความเปนอยูและดําเนินชีวิตตามแบบของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเองเปนหลัก
๓. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
(๑) ปองกัน และแกไขเหตุแ หงความไมเปน ธรรมในสังคมทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น
จนกระทั่งถึงระดับชาติ พรอมทั้งสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลา
(๒) ปลูกฝงจิตสํานึกและอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของ
ชาติแกประชาชนและขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง
(๓) ดําเนินการเปนขั้นตอนในการประกันสังคมแบบสมบูรณเต็มรูปแบบ โดยใหแผนการ
ประกันสังคมนั้นสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เปนเอกลักษณ
ของชาติ
(๕) ใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการนับถือศาสนา และสามารถประกอบศาสนพิธีที่
ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาดวยความบริสุทธิ์ และใหสถาบันทั้งหลายมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมอยางถูกตอง
(๖) กํา หนดมาตรการและวิ ธี ป ลูก ฝ ง ชาตินิ ย มให แ ก เ ยาวชนและประชาชนทุก หมู เ หล า
เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอประเทศ
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
(๑) สงเสริมและปรับปรุงแกไขระบบสหกรณ กลุมเกษตร และกลุมสาขาอาชีพทุกรูปแบบ
ใหมีประสิทธิภาพและมีบทบาทที่เขมแข็งทั้งดานการผลิตและการจัดจําหนาย ตลอดจนการบริหาร
องคกรเพื่อการพึ่งตนเองในยุคโลกาภิวัตน
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(๒) ประกั น การผลิ ต และราคาผลผลิ ต ของเกษตรกรอย า งเป น ระบบและเป น ธรรม
เพื่อแกปญหาการผลิตและราคาผลผลิตที่ตกต่ํา
(๓) สงเสริม การคนควาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบผสมผสานและแบบปลอดสารพิษให
สอดคลองกับการศึกษาคนควาดานเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายตลาดสินคาเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ํา แมน้ํา ชายฝงทะเลทั้งประเทศ ใหเปนแหลงน้ําธรรมชาติ
สะอาด ปราศจากสารพิษ เนื่องจากมลภาวะและพาหะของโรคภัยตาง ๆ
(๕) ปรับปรุงระบบชลประทาน แหลงน้ําตาง ๆ ใหทั่วถึงทุกภาค เพื่อผลประโยชนทางดาน
การเกษตร การประปา และการปองกันน้ําทวมอยางเปนระบบ
(๖) สนับสนุนการตลาดการเกษตรของสหกรณจังหวัดเพื่อผลการตลาดภายในประเทศและ
ตลาดสงออกอยางเปนระบบ
(๗) หยุดยั้งการทําลายปาไมและทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด พรอมกับดําเนินการฟนฟู
อนุรักษสภาพปาตนน้ําลําธาร เพื่อคงไวซึ่งปาไมและธรรมชาติที่สมบูรณ
(๘) ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิรูปที่ดินใหเปนรูปธรรมอยางจริงจัง เพื่อปองกันการรุกล้ํา
เขตที่ดินที่เปนปาสงวนและที่สาธารณะ
(๙) สนับสนุนการปลูกปาชายเลนทั่วประเทศเพื่อสงเสริมการเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติ
(๑๐) ใหการสนับสนุน การประมง รวมทั้งประมงน้ําจืด ประมงชายฝง และประมงไกลฝง
โดยออกมาตรการทําประมงในเขตหวงหามและฤดูวางไขอยางเปนระบบ
(๑๑) สงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวปาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
๕. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
(๑) สนับสนุนและใหการคุมครองผลผลิตที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
(๒) ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกหมูเหลาใชผลิตภัณฑที่ผลิตโดยคนไทย
(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐและผูที่มีขีดความสามารถดานตาง ๆ ไดมี
สวนรวมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและผลผลิตดานอุตสาหกรรม
(๔) สงเสริม อุ ตสาหกรรมการสงออกขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนอุต สาหกรรม
ภายในครัวเรือนของชุมชนใหเปนรูปธรรม
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(๕) เร ง รั ด การสร า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและความจํ า เป น ขั้ น พื้ น ฐาน ตลอดจน
สาธารณูปโภคใหพอเพียง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
และการรวมลงทุนกับตางประเทศ
(๖) สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตลอดจนอาจารยและนักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
คนควาพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิต อุตสาหกรรม
ของประเทศ
(๗) ควบคุม มลภาวะที่เ กิด จากโรงงานอุต สาหกรรมอยา งเขมงวด เพื่ อรั กษาไวซึ่ งสภาพ
สิ่งแวดลอมและธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล
(๘) ใหการสนับสนุน และคุม ครองอยางเต็ ม รูป แบบกับโรงงานอุ ตสาหกรรมของคนไทย
ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ เพื่อที่จะเปนหลักของระบบอุตสาหกรรมของชาติ
ในเชิงการผลิตเพื่อการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
(๙) ใหการสนับสนุนในการลงทุนรวมกันกับบริษัทตางชาติและโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
ในรูปแบบของการถายทอดเทคโนโลยีที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย
(๑๐) ออกมาตรการใหหนวยงานของรัฐ ทุกหนวยงานมีสวนรวมในการเปนเจาของโดยเปน
ผูถือหุนกับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญของชาติ เพื่อเปดโอกาสสนับสนุนใหผลผลิตของ
อุตสาหกรรมดังกลาวไดมีสวนในการนํากลับมาขายใหกับหนวยงานของรัฐ รวมถึงการพัฒนาและวิจัย
รวมกันตอไป
(๑๑) สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรอยางเต็มรูปแบบและตอเนื่อง
๖. นโยบายดานการศึกษา
(๑) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ ด็ ก และเยาวชนรั ก ในการเรี ย นและการศึ ก ษาหาความรู
ตลอดเวลา
(๒) สงเสริม และใหการสนับสนุน แกเด็กและเยาวชนที่มีบิดา มารดา หรือผูปกครองที่มี
ฐานะยากจนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานสามารถเขาเรียนไดโดยไมตองเสียคาเลาเรียนทุกระดับการศึกษา
(๓) ออกมาตรการใหครูแ ละอาจารยตองมีการพั ฒนาในการสอนใหมีป ระสิทธิ ภาพและ
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาชาติ
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการพัฒนา
การศึกษาของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๕) สนับสนุนใหสถาบัน การศึกษาตาง ๆ ทุกระดับไดมีการดําเนิน กิจกรรมรวมกัน เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูและทัศนศึกษาของแตละคน จัดการการขัดแยงระหวางสถาบันการศึกษา และใหมี
มาตรการอยางเฉียบขาดกับนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติผิดกฎของสถาบันการศึกษาอยางรายแรง
(๖) สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่กําลังขาดแคลน โดยมุงเนน เพื่อให
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรม เปนตน
ใหพอเพียงทั้งปริมาณและคุณภาพ
(๗) สนับสนุนใหผูที่ดอยโอกาสในสังคมและผูพิการมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
มากขึ้น โดยยึดถือการพึ่งตนเองเปนหลัก
(๘) เสริมสรางสวัสดิการ ขวัญกําลังใจ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแกครู อาจารย และ
บุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับ
(๙) ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งการบริ ห ารและการดํ า เนิ น การทั้ ง ปวงของสถาบั น การศึ ก ษา
ใหเจริญกาวหนาและคลองตัว ตลอดจนอิสระในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
(๑๐) สนับสนุนใหมีการแปลและเรียบเรียงหนังสือ หรือตําราเรียน หรือเอกสารอางอิงที่ใชใน
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ เพื่อใหนักเรียนและนักศึกษามีโอกาสไดศึกษาหาความรูไดกวางขวาง
ยิ่งขึ้น
๗. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
(๑) พัฒนาพลังอํานาจของชาติใหเขม แข็งและมีประสิทธิภาพทุกดาน พรอมที่จะเผชิญภัย
คุกคามจากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบ
(๒) ใหกองทัพมีบทบาทในการพัฒนาและรวมมือเสริมสรางความมั่นคงของชาติ ทั้งทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๓) สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้นใชเอง บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองอยางคุมคาและ
ประหยัด
(๔) ปรับปรุงและสนับสนุนดานสวัสดิการทหาร องคการทหารผานศึก และครอบครัวทหาร
ใหดีขึ้น เพื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่รับใชประเทศชาติ
(๕) ปรับปรุงโครงสรางของกองทัพใหมีขีดความสามารถ ศักยภาพ ความนาเชื่อถือ และ
ความเขมแข็งอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการสงเสริมทางดานการศึกษา การซอมรบ การฝกอบรม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
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(๖) ประสานความรวมมือกับมิตรประเทศในการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ทางการทหาร เพื่อ
ผลประโยชนรวมกันในการฝกรวมซอมรบ หรือการแลกเปลี่ยนความรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งกันและกัน
(๗) ตั้งหนวยตรวจสอบพิเศษ เพื่อปองกันและติดตามการแทรกแซงกิจการตาง ๆ การทําจารกรรม
จากขบวนการกอการรายจากภายนอกประเทศอยางจริงจัง
(๘) ใหเพิ่มประสิทธิภาพของกําลังทางทหาร ตํารวจตระเวนชายแดน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตลอดตามแนวชายแดนและแนวชายฝงทั่วประเทศ เพื่อปองกันการรุกล้ําและการแทรกแซงจาก
ตางประเทศ
(๙) ให เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความเข ม งวดของระบบการตรวจสอบคนเข า เมื อ ง
โดยผิดกฎหมาย ผูลี้ภัย ผูลี้ภัยการเมือง และอื่น ๆ
(๑๐) กําหนดแผนและมาตรการความมั่นคงของชาติใหเปนรูปธรรมและชัดเจน
๘. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) ดําเนินนโยบายอยางอิสระ โดยยึดหลักการของผลประโยชนแ ละความมั่นคงของชาติ
เปนสําคัญ
(๒) กระชับความสัมพันธอัน ดีกับตางประเทศทุก ๆ ประเทศ โดยไมเลือกการปกครองใน
ลัทธิที่แตกตางกัน และใหความสําคัญในดานเชิงการทูตอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ใหความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
(๔) ทบทวนและปรั บปรุ งสนธิสัญ ญาตา ง ๆ โดยที่ ประเทศไทยเสียเปรีย บให ดีขึ้น อยา ง
สมบูรณแบบ
(๕) สนับสนุนและสงเสริมใหสถานทูตไทยที่ประจําอยูในประเทศตาง ๆ เปนตัวกลางในการ
ขยายงานดานการเผยแพรวัฒนธรรมไทย การคาขาย และการสงออกอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) รับ ความช วยเหลือ จากต า งประเทศให นอ ยที่สุ ด โดยปราศจากเงื่อ นไขที่ จ ะทํา ลาย
ประโยชนและความมั่นคง ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในทั้งปวงของชาติ
(๗) เน น นโยบายทางการทูต ที่ ประจํา อยูใ นตา งประเทศให ร ายงานและเก็บ ข อมู ล ที่เ ป น
ประโยชนในทางการเมือง การคาขาย สังคม และวัฒนธรรมใหมากที่สุด เพื่อความมั่นคงของประเทศ
ในดานการปฏิบัติทางการทูต
(๘) กําชับใหสถานทูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหดูแลชวยเหลือคุมครอง และบริการคนไทย
ที่ไปอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจอยูในประเทศนั้น ๆ อยางเปนรูปแบบ
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(๙) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ผานสถานทูตไทย หรือ
สถาบันศูนยศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในตางประเทศ
(๑๐) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการทหารผานผูชวยทูตฝายทหาร เพื่อความ
มั่นคงของประเทศ
(๑๑) สนั บสนุ น ให มีก ารตั้ งองคก รระหวา งประเทศเพื่ อประสานกั บตํ า รวจสากลในกรณี
ผูกอการรายขามชาติ และการติดตามจับกุมผูตองหาที่หลบหนีเขามาแฝงตัวภายในประเทศ หรือการ
หลบหนีออกนอกประเทศ
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๑) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเนนใหอาจารยจาก
สถาบันการศึกษาจากสวนงานราชการตาง ๆ ตลอดจนนักวิชาการจากภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการ
พัฒนา เพื่อประโยชนเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การบริหาร และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และการสงออก
(๒) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับนานาประเทศ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
กอใหเกิดความคิดริเริ่ม และเพื่อใหเทคโนโลยีเหลานั้นมีคุณภาพและพอเพียง เพื่อที่จะพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตอไป
(๓) ใหนําเทคโนโลยีของการใชพลังงานจากธรรมชาติตาง ๆ ที่มีอยูแลวมาประยุกตใชในเชิง
อุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ เพื่อประโยชนโดยรวมของประชาชน
(๔) สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานเอกชนสามารถนํ า เทคโนโลยี ต า ง ๆ ที่ คิ ด ค น โดยคนไทย
มาประยุกตเพื่อผลิตออกจําหนายสูตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๕) สนับสนุน ให มีการลงทุ น วิจัย และพั ฒนาร วมกั น กับต างประเทศ เพื่อนํา เทคโนโลยี
สมัยใหมมาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ
๑๐. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) แกไขปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ และคําสั่งที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับแรงงาน และสาขา
อาชีพตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๒) ขยายการว า จ า งงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนให ม ากยิ่ ง ขึ้ น และให มี อ งค ก รของรั ฐ
มาดําเนินการควบคุมและดูแลการวาจางอยางใกลชิด เพื่อขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไมเปนธรรมใหหมดสิ้นไป
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(๓) เพิ่มความมั่นคงในการทํางานและหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงาน ทั้งที่ทํางาน
ในประเทศและตางประเทศ โดยมีองคกรของระบบการประกันสังคมมาเปนผูรองรับในกรณีตกงาน
เจ็บปวย ลาคลอด และอื่น ๆ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุมสมาคม และชมรมตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอสังคมและความมั่นคงของชาติ
(๕) สนับสนุ น และสงเสริ ม ระบบแรงงานสัม พัน ธ การคุ ม ครองแรงงาน และมาตรการ
ความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคี ใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
(๖) สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมแกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปองสิทธิและ
ผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๗) จัดตั้งศูนยสารนิเทศและสวัสดิการใหเปนศูนยขอมูลในการจัดหางาน การจัดทําทะเบียน
ผูใชแรงงาน การจัดเก็บภาษีใหถูกตอง การเดินทางไปทํางานในตางประเทศ การใหสวัสดิการแรงงาน
ตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูใชแรงงาน
(๘) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหมีกองทุนบํานาญแหงชาติสําหรับผูที่ใชแรงงาน
ทุกสาขาอาชีพ เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตภายหลังจากการเกษียณอายุ
(๙) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหมีกองทุนเพื่อสวัสดิการแรงงานและสังคมแหงชาติ
และเปนประโยชนแกผูใชแรงงานสูงสุด
(๑๐) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ ใหมีกองทุน การประกัน สุขภาพแหงชาติ ทั้งผูใ ช
แรงงาน ครอบครัวผูวางงาน รวมจนกระทั่งถึงผูพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสในสังคม
(๑) ปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อสงเสริมใหหญิงและชายมีสิทธิเทาเทียมกัน และขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรี เพื่อใหสตรีมีสิทธิและเสรีภาพโดยสมบูรณในการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
(๒) จัดหางานที่เหมาะสมและสงวนลิขสิทธิ์ของงานบางประเภทสําหรับสตรี เพื่อเปดโอกาส
ใหสตรีมีโอกาสหางานทําไดมากขึ้น
(๓) คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสในสังคม ใหมีความเปนอยูในสังคม
อยางเปนธรรมและมีอาชีพที่เหมาะสม
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(๔) ใหการคุมครองการใชแ รงงานเด็กอยางเขมงวด โดยการใชแ รงงานจะตองไดรับการ
ยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง ใหอยูในความดูแลของหนวยงานของรัฐ และไมใหใชแรงงาน
เด็กไปในทางที่ผิด และเกินกวาเวลาที่กฎหมายระบุไว
(๕) ออกกฎหมายลงโทษบิดา มารดา หรือผูปกครองที่ทําทารุณกรรมและไมเอาใจใสในการ
เลี้ยงดูบุตรหรือเด็กที่อยูในความอุปการะ
(๖) ใหการสนับสนุนบิดา มารดา หรือผูปกครองในการชวยเหลือทางดานการเงินในกรณีที่มี
ภาระเรื่องบุตรอยางเปน รูปธรรม โดยเฉพาะในกรณีที่บิดา มารดา หรือผูปกครองที่มีรายไดต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน รัฐบาลจะตองสนับสนุนใหเด็กไทยทุกคนมีความเปนอยูที่ดี และมีโอกาสเขาเรียน
ในโรงเรียนโดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด
(๗) สนับสนุนใหมีองคกรของรัฐเพื่อที่จะดูแลเด็กอนาถาที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งใหมีโอกาส
ไดอยูในสภาพที่ดีที่ทางรัฐบาลจะสามารถจัดสรรหามาไดอยางเต็มความสามารถ
(๘) สนั บ สนุ น ให มี องค กรของรั ฐ เพื่ อ ที่จ ะดูแ ลและใหค วามอนุเ คราะห แ ก ผู ดอ ยโอกาส
ในสังคม เชน ผูที่ทุพพลภาพ ผูที่เกิดมาไมสมประกอบ และไมสมประกอบอันเกิดจากอุบัติเหตุ ใหมี
ความเปนอยูที่ดีและอบอุน
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(๑) กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติอยางประหยัดและคุมคาที่สุด
(๒) ใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญและคุณคาของระบบนิเวศนรวมทั้ง
ทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
(๓) เรงรัดและปองกัน การแกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปน พิษ ทั้งในปจจุบัน และ
อนาคต
(๔) ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายไปอยางมาก
ใหกลับคืนสูสภาพเดิม และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมของธรรมชาติใหคงไวอยางเปนรูปธรรม
(๕) พัฒ นาการใชพ ลั งงานจากธรรมชาติ แ ละทรัพ ยากรของชาติ ใ ห เ กิด ประโยชน สูง สุ ด
โดยไมเกิดผลเสียตอสภาวะแวดลอม และมุงพึ่งตนเองในดานการนําเขาพลังงานหลักจากตางประเทศ
และใหเก็บพลังงานที่มีอยูภายในประเทศเปนพลังงานสํารอง
๑๓. นโยบายดานการตอตานยาเสพติดและโรคติดตอที่รุนแรง
(๑) ปองกันและปราบปรามการผลิต การจําหนาย การเสพยาเสพติดใหโทษ อยางเฉียบขาด
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(๒) ปองกันและปราบปรามการนําเขายาเสพติดใหโทษทุกชนิดจากตางประเทศอยางเฉียบขาด
(๓) สนับสนุนใหการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพของทหารและตํารวจตระเวนชายแดน
ในการปองกัน การนํา เขาและจําหน ายประเภทยาเสพติ ดใหโทษตามแนวชายแดนอย างจริง จังและ
ตอเนื่อง
(๔) ใหความคุมครองและกักกันผูที่เสพยาเสพติด และใชวิธีทางการแพทยเพื่อใหเขาเหลานั้น
กลับสูสภาพเดิม
(๕) ใหมี มาตรการลงโทษเจา หน าที่ ของรัฐ อย างรุน แรง ในกรณีที่ สืบทราบไดว ามี สว น
พัวพันกับการผลิต การจําหนาย และการเสพยาเสพติดใหโทษ
(๖) ใหเขมงวดการนําเขายาปราบศัตรูพืชที่มีสารพิษเจือปน และการนําเขาพืชหรือผลไมจาก
ตางประเทศที่อาจจะกอใหเกิดโรคระบาดติดตอ มีผลเสียตอการเกษตรของประเทศ
(๗) ใหความสําคัญและเขมงวดกับการนําเขาสัตวหรือพาหนะตาง ๆ ทุกชนิดจากตางประเทศ
ใหมากที่สุด ซึ่งอาจจะเปนพาหะนําโรคติดตอรายแรงและเปนอันตรายตอการบริโภคภายในประเทศ
(๘) ใหความเขมงวดกับชาวตางชาติที่จะเดิน ทางเขามาภายในประเทศ ซึ่งอาจจะนําโรค
ระบาดรายแรงตาง ๆ เขามาภายในประเทศได
๑๔. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
(๑) สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การให บ ริ ก ารด า นสาธารณสุ ข และสาธารณู ป โภคอย า งมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
(๒) เพิ่มมาตรการการควบคุมการโฆษณาสินคาบางประเภทที่ใหโทษตอสุขภาพและรางกาย
ของประชาชน
(๓) สนับสนุนใหอนามัยตําบล อําเภอ และโรงพยาบาลทุกจังหวัด ใหมีการบริการที่ดีและ
ทั่วถึง เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
(๔) ปรับโครงสรางการใหบริการดานตาง ๆ ของสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เชน การรักษาโรคตาง ๆ โดยผานขอมูลทางคอมพิวเตอร การเก็บสํารองยาชนิดตาง ๆ ไวที่ศูนยของ
จังหวัด เปนตน
(๕) ควบคุมการคิดคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนใหมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๖) เพิ่มมาตรการการใหบริการของโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และจัดใหมีแพทยและพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงในตางจังหวัด
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๑๕. นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
(๑) ปองกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชน และสนับสนุนใหมีการคาเสรี
(๒) ยกเลิกสัมปทานที่เอาเปรียบประชาชน หรือผอนปรนลงมา เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในการบริการประชาชน
(๓) ใหมีการจัดสรรแถบคลื่นความถี่วิทยุซึ่งเปนทรัพยากรของชาติใหเกิดผลประโยชนสูงสุด
โดยรวม
(๔) ใหเพิ่มมาตรการแกบริษัทหรื อองคกรตาง ๆ ที่ไดรับสั มปทานจากหนวยงานของรั ฐ
ในการเปนเจาของแถบคลื่นความถี่วิทยุหรือสัมปทานอื่น ๆ โดยจะตองมีโรงงานผลิตชิ้นสวนและประกอบ
ภายในประเทศ
(๕) สนับสนุนใหมีการขยายเสนทางในการคมนาคมทั่วประเทศที่ประหยัด โดยเฉพาะการ
ขนส งทางบก ทางน้ํา ทางรถไฟรางคู ม าตรฐานสากล รวมทั้ งการคมนาคมทางรถยนต ทางบก
และทางอากาศ
(๖) ปองกันการลงทุนทั้งในดานการสื่อสารและการคมนาคมที่ซ้ําซอน
(๗) สนั บ สนุน และส ง เสริ ม ใหก ารบริ ก ารสื่ อ สารและคมนาคมขั้ น พื้น ฐานของรัฐ ที่ มี ต อ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) จัดระบบการจราจรทุ กจังหวัดให เปน ระเบี ยบและเป น รูปธรรม เพื่อลดมลภาวะและ
การสูญเสียพลังงาน อุบัติเหตุ เวลา และอื่น ๆ
(๙) ลงโทษผูฝาฝนกฎจราจรที่ทําใหการจราจรติดขัด รวมทั้งการใชเสนทางของรถที่บรรทุก
น้ําหนักเกิน ที่มีผลตอสาธารณูปโภคของรัฐอยางเปนรูปธรรม
๑๖. นโยบายดานการกีฬา
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน โดยการ
สรางสถานที่ฝก สถานที่แขงขัน และสถานที่พักผอนสาธารณะ ใหพอเพียง โดยเฉพาะในเมืองใหญ
(๒) สงเสริมใหทุกจังหวัดมีสโมสรโดยรวมของจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลา
มีโอกาสไดเปนสมาชิก เพื่อฝกซอม หรือเลนกีฬาตามที่ตนเองชอบ
(๓) สนับสนุน และสงเสริม ใหเอกชนมีสโมสรการกีฬาของตนเอง เพื่อใหองคกรเหลานั้น
มีชื่อเสียง เปนที่รูจัก และสามารถพัฒนาใหเปนสโมสรระดับชาติได
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(๔) สงเสริมใหมีสนามเด็กเลนและสนามกีฬาทุกหมูบานที่มีผูคนอาศัยอยูตามจํานวนที่ระบุไว
ในกฎหมาย
(๕) สงเสริมใหมีสวนสาธารณะทุกแหงที่มีผูคนอาศัยอยูหนาแนนเพื่อเปนปอดของธรรมชาติ
(๖) สงเสริมการกีฬาและนักกีฬาของชาติใ หมีขวัญกําลังใจและความสามารถอยางแทจริง
เพื่อเขาเหลานั้นจะไดสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติตอไป
ขอบังคับพรรคนําวิถี
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อใหการดําเนิน กิจการทางการเมืองของพรรคนําวิถีเปนไปตามบทบัญญัติที่กําหนดไวใ น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรค
นําวิถี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อใช
เปนแนวทางและหลักเกณฑในการบริหารพรรคนําวิถี ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคนําวิถี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใ ชขอบังคับนี้ตั้งแตวัน ที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
นําวิถีเปนตนไป
หมวด ๑
หมวดทั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคนําวิถี” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “The
Num Vidhi Party” ใชชื่ออักษรยอภาษาไทยวา “น.ถ.” ใชชื่ออักษรยอภาษาอังกฤษวา “N.V.P.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
พรรคนําวิถีใชเครื่องหมายเปนภาพแผนที่ประเทศไทย และรูปชางอยูตรงกลางแผนที่ประเทศไทย
ดานบนของเครื่องหมายมีคําวา “พรรคนําวิถี” ดานลางเครื่องหมายมีคําวา “The Num Vidhi Party”
ดังภาพ
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โดยมีคําอธิบายดังนี้
ชื่อ “พรรคนําวิถี” หมายถึง สัญลักษณแหงบารมีธรรมอันมีความบริสุทธิ์และสันติธรรม มีรูป
ชางเปนพาหนะนําทางไปสูความเขมแข็ง ตอสูในการปฏิบัติงาน เพื่อความสงบสุข รมเย็น ของปวง
ประชาทั้งประเทศ
สีแดง หมายถึง ความเขมแข็ง เด็ดขาด และสดชื่นในการปฏิบัตงิ านตาง ๆ
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทั้งประเทศ
สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ในการปฏิบัติงาน
รูปชาง หมายถึง พาหนะของนักรบผูยิ่งใหญ
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๓๙๑ หมูที่ ๑ ถนนบอนดสตรีท แจงวัฒนะ
เมืองทองธานี ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท (๐๒) ๙๘๔ - ๑๔๑๘
โทรสาร (๐๒) ๙๘๔ - ๑๔๑๘
ขอ ๖ สาขาพรรคนําวิ ถีที่ได รับอนุ มัติใ หจัดตั้ ง ณ ที่ ใ ด ใหเ รียกว า พรรคนําวิถี สาขา
.............จังหวัด................. โดยมีชื่ออําเภอและจังหวัดตอทาย
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิกพรรคนําวิถี มี ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๒) สมาชิกสามัญ
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ขอ ๘ สมาชิกกิตติม ศักดิ์ ไดแ ก บุคคลที่มีอุปการคุณตอพรรค หรือผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
หรือผูเชี่ยวชาญ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเชิญเขามาเปนสมาชิก โดยบุคคลนั้นตองตอบรับ
การเชิญเปนหนังสือและยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรค
ขอ ๙ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรค และคณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๑๐ สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บ
เมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารของพรรค
ขอ ๑๑ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมา
อยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๘) มีความเขาใจในนโยบาย ตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรค และปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๑๒ การสมัครเปนสมาชิกพรรคนําวิถี ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค
ตอเลขาธิ การพรรคหรือ ตอประธานสาขาพรรค แลวใหเลขาธิก ารพรรคหรือประธานสาขาพรรค
พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใ หรับเปน
สมาชิกไดสมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๓ การคัดคานผูสมัครเปน สมาชิกสามัญตองทําเปน หนังสือ มีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาหาคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัด คานใหยื่ น ตอเลขาธิการพรรคหรื อประธานสาขาพรรค แล วแต กรณี และให สงวน
คําคัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาว การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหาร
พรรคเพื่อรับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิก ใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
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ขอ ๑๔ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๑
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๗๙ วรรคสอง
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๖ การสิ้น สุด ของสมาชิกภาพตามขอ ๑๕ (๕) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตํา แหนงเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหาร
พรรคและสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรที่สัง กัดพรรค และมติดัง กลา วตอ งมีค ะแนนเสี ยงไมนอ ยกว า
สามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการ
ลงมติใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พรรคมี ม ติคัด คานว ามติดั งกลา วมีลัก ษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนู ญ และศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวา
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมี
ลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรั ฐ ธรรมนู ญ สมาชิก ผูนั้น อาจเขา เปน สมาชิกของพรรค
การเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๗ การลาออกจากการเปนสมาชิกของพรรคนําวิถี ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) สมาชิกกิตติศักดิ์ ใหยื่นหนังสือเปนหลักฐานตอเลขาธิการพรรค และมีผลเมื่อหัวหนา
พรรคลงนามรับใบลาออก
(๒) สมาชิก สามัญ ใหยื่ นใบลาออกต อสํานั กงานใหญของพรรค และมีผลเมื่อเจ าหนา ที่
สํานักงานใหญพรรคไดรับหนังสือแลว
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หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๘ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขา
พรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูที่มีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละและพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและอุดมการณของ
พรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป นผูที่ ไม มีป ญหาขั ดแยงหรื อข อบกพร อง จนได รั บการตําหนิ จากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๙ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุน สมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ เพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
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หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๐ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมือ งและเข าสู การบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อ บรรลุเ ปาหมายตาม
อุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการ คุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหค วามสําคั ญแก มวลสมาชิก พรรคทุก ทานอยา งเต็ม รู ป แบบ โดยใหถื อว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๑ เพื่ อ เป น การส ง เสริม ความรู ความเข า ใจทางการเมื อ งแก สมาชิ ก และประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
วิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อ
กระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวก
เขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน การรวมตัวกัน ในรูปขององคกรชุม ชนทองถิ่น เพื่อ ให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการ
เมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริม ใหมีการรวมกลุม กันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจการทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๒ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคนําวิถีใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่
ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัยดังตอไปนี้
(๑) สมาชิ กพรรคทุก ระดั บต อ งยึ ดมั่ น ในอุด มการณ ของพรรค และไม ฝ าฝ น ต อ ระเบี ย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอ
กฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและ
วงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีม ติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๓ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมือง และทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบโตดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
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(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๔ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริ ห ารพรรค โดยเลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก สามั ญ ซึ่ ง มี อ ายุ ไ ม ต่ํ า กว า ยี่ สิ บ ป บ ริ บู ร ณ ใ นที่ ป ระชุ ม ใหญ
คณะกรรมการบริหารพรรคตองมีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๕ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัว หนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่ อผูเป น หัวหนาพรรคตอ ที่ประชุม ใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๔
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหาร
พรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรูความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรค จํานวนกึ่ งหนึ่ งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตน เปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเ สนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
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(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อ ใหที่ประชุม ใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ไดแตผูเสนอ
ชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๗ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) แตตําแหนง
กรรมการบริหารพรรคที่วางมีไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่กําหนดใน
ข อ ๒๕ (๒) ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ เ หลื อ อยู ทํ า หน า ที่ ต อ ไปได โ ดยไม ต อ งเลื อ กตั้ ง
กรรมการบริหารพรรค แทนตําแหนงที่วาง และใหหัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้น
เปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน
และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวั น
นับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ให ร องหั ว หน า พรรคลํ า ดั บ ต น
ทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
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หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบ
วาระ และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุม ใหญเพื่อ
ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริห ารพรรคที่ พน จากตํา แหนง อยูใ นตํ าแหนง เพื่ อปฏิบัติ หน าที่ ตอไป จนกว านายทะเบีย นพรรค
การเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๘ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนิน กิจการของพรรคใหเปน ไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุม
ใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนตามนโยบายพรรคและ
ขอบังคับพรรค
(๓) กํ า หนดวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรคเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสวน
ของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวน โดยจัดสรร
เปน จํานวนรวม ซึ่ง พิจารณาตามจํานวนผู สมัครรับเลื อกตั้งที่พรรคยื่น เสนอตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุ ม ไม ใ ห ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ให ค วามเห็น ชอบในการแต ง ตั้ งหรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
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(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการต าง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ให การดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรค และพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรค และคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๙ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนผูแทนของพรรคตามกฎหมาย และเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
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(ง) เปน ผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(จ) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(ฉ) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมาธิการของพรรค
หรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอใหมีการทบทวนมติ ในกรณีนี้ ตองดําเนินการใหเสร็จภายในเวลา
ไมเกินเจ็ดสิบวัน ซึ่งหากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(ช) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะ
กรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ซ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน าพรรค มี อํ า นาจหน าที่ ค วามรั บผิ ด ชอบตามที่ หั วหน า พรรค หรื อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนา
พรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เป น เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค และที่
ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิ ก ารพรรค มี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขาธิ ก ารพรรค หรื อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ใ นการควบคุมรายรับรายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน และ
งบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรค มีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๓๐ ในการเลือ กตั้ งสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรทั่ วไปในแต ละครั้ ง ให คณะกรรมการ
บริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคนเพื่อทําหนาที่
คัดเลือกสมาชิกพรรคที่เหมาะสมและมี คุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๓๑ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรคเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรในนามของพรรคแบบสั ด ส ว นหรื อ แบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรคมีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลงสมัคร
รับเลือ กตั้ง เป น สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรในแบบสัดส วนหรือ แบบแบงเขตเลื อกตั้ ง เพื่อเสนอต อ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคลที่มี
คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย มี ค วามรู ค วามสามารถ เพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
(๓) ในกรณีที่มีสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งใดไมครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคคัดเลือกสมาชิกที่เห็นสมควรและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
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เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งนั้นจนครบตามจํานวนที่กฎหมาย
กําหนดไว
ขอ ๓๒ การตัดสิน ของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหถือเปน ที่สุด
เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น ก็ใหถือเอาตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติ
ขอ ๓๓ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาคัดเลือกสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๔ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่น เปน ผู
พิจ ารณา แลว แจง ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคไดรั บ ทราบและพิจ ารณาต อไป ในกรณี ที่ไ ม มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ แผนและกํ า หนดระยะเวลาในการจั ด ตั้ งสาขาพรรคการเมื อ งในเขตเลือ กตั้ ง ใด
ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาอนุมัติตามความประสงคของ
สมาชิกสามัญซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาวตอง
มีสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป แตทั้งนี้ในวาระแรก ตองไมนอยกวา
ภาคละหนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย
ขอ ๓๖ การจัดตั้งสาขา ใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผู ริเริ่ม ตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคจํ านวนไมนอ ยกว าสามสิบคนขึ้น ไป
โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงทะเบียน
สมาชิกตาม (๑) ไปดวย
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ขอ ๓๗ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมี
หนั ง สื อ แจ ง ต อ ผู แ ทนสมาชิ ก ผู ริ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง สาขาในเขตเลื อ กตั้ ง นั้ น ๆ เพื่ อ ดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงนั้น และเมื่อสาขา
พรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหแจงสํานักงานใหญพรรค
ทราบ และใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมายตอไป การประชุมสาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในสาขาพรรคนั้นเขาประชุมไมนอยกวา
สามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๘ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในสาขาพรรคนั้น
จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมสาขาพรรคเปนผูดําเนินการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๔๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๘
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคน และกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมสาขาพรรค
ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๘ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
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(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทํ าบัญชี รายรั บ รายจ าย และงบการเงิ นของสาขาพรรค เพื่ อเสนอต อคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอ ขั ดข องและแนวทางแก ไขที่ส าขาพรรคไดป ระสบป ญ หาตอ พรรคเพื่ อ
พิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๒ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรค หรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผูทําหนาที่แ ทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานสาขาพรรคมีอํานาจเรียกประชุมสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
พรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคที่พน จากตําแหนงอยูใ นตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๔๓ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๔๒
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(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๔๔ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแ ทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๔๕ ใหจัดการประชุมสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป และ
รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๖ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุม หรือ
เมื่อกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มี
อยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอ ใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๗ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
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ขอ ๔๘ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค มีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น (ถามี)
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น (ถามี)
(๔) ผูแ ทนของสาขาพรรคตามขอ ๔๔ จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสาขาพรรคที่มีอ ยู
ในกรณีท่มี ีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๙ ในที่ประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๘ มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะ
เปนองคประชุม
การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ให หัว หน า พรรคเปน ประธานในที่ป ระชุ มใหญ ถ าหั ว หน าพรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่
ประชุม แตถา เลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ หรือเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทน
ตําแหนงที่วางทุกตําแหนงภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่มีตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงเกินกวา
หนึ่งในหาของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่กําหนดในขอ ๒๕ (๒)
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมให
สมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการ
ประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนา
พรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหาร
พรรคทั้งหมดรวมกัน ขอใหเปดประชุม เปน พิเ ศษ ในการขอใหมีประชุม พิเ ศษ จะตองมีวาระหรือ
ประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุ มหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ด
ก็ใ หรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปน ประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรค
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก ยกเวน ขอบังคับ
พรรคหรือกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น ก็ใหถือตามนั้น
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๖ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุม สามัญของสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญของสาขาพรรคอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียก
ประชุม หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรค
เทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมกี ารประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอ ใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและ
ดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรก ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุม
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมสามัญ
แตสําหรับการประชุมวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ใหเปนไปตามระเบียบ
วาระของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๗ ระเบียบวาระของผูขอใหเรียกประชุมวิสามัญ ตองเสนอเรื่องที่ตองการใหพิจารณา
ตอประธานสาขาพรรคพรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๘ การประชุ ม สามัญ หรื อวิ สามัญ ของสาขาพรรค ประกอบด วยสมาชิก ของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญทุกคนในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๙ ในการประชุมสาขาพรรค ตองมีสมาชิกตามขอ ๕๘ มาประชุมไมนอยกวาสามสิบคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๖๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่
ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ม าประชุม เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน ประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม ถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม
ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๖๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๖๒ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม สาขาพรรคทุ ก คราว ให ป ระธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่
ประชุม และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งเดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความ
จําเปน หรือตามคํารองขอของกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมพิเศษ
ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๖๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๖ ให คณะกรรมการบริห ารพรรคการเมือ งมี หน า ที่รั บผิ ดชอบเกี่ย วกั บ การบริห าร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อ
แสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๖๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา ๓๗
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๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชี ตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแ ล วเสร็จภายในสิบหาวัน นับ แตวัน สิ้น เดือ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๘ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชี ใหจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุล และงบรายไดและ
คาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขา
พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุล ตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายได แ ละค า ใช จ า ย อย า งน อ ยต อ งแสดงที่ ม าของรายได ซึ่ ง ได รั บ จากเงิ น บริ จ าค
เงิน สนับสนุน จากรัฐ และรายไดอื่น ที่มี กับทางใชไปของคาใชจายดําเนิน การของพรรคการเมือง
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบดุล ตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๖๙ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว ตองเสนอที่ประชุม
ใหญของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปด
ประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงิน ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ใหญข องพรรคการเมื องอนุมั ติ แ ล ว ตามวรรคหนึ่ ง หั วหน าพรรค
การเมืองตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสง
งบการเงินตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้ง
สําเนาบัญชีตามขอ ๖๗
ขอ ๗๐ ใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการสาขา
พรรคการเมือง มีหนาที่ยื่น บัญชีแ สดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ของตน คูสมรส และบุตรที่ยัง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

ไมบรรลุนิติภาวะ ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนงและภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พนจากตําแหนง
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายอื่นแลว บุคคลนั้นอาจสงสําเนาบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินที่ยื่นไวตามกฎหมายอื่นนั้นตอนายทะเบียนแทนก็ได
ขอ ๗๑ ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งตองมีรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบัน ทึก ลงในบั ญชี และในกรณีที่ไม อาจคิด มูลคาได ใหร ะบุรายละเอีย ดเกี่ยวกับทรัพ ยสิน หรื อ
ประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ขอ ๗๒ หัวหนาพรรคการเมือ ง กรรมการบริหารพรรคการเมือ ง กรรมการสาขาพรรค
การเมือง และสมาชิก ซึ่งไดรับการบริจาค ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๗๓ บรรดาเงิน ที่พรรคการเมื องไดรั บการบริจาคมา ใหหั วหนาพรรคการเมือ งและ
เหรัญญิกพรรคการเมืองนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
การเมืองนั้น
ในกรณีที่ หัวหนา พรรคการเมือ งและเหรัญญิก พรรคการเมือ งนําเงิ น ไปฝากไวกับ ธนาคาร
พาณิช ย ใหหัวหนาพรรคการเมื อ งแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเ งิน ฝากและจํานวนเงิน ที่เปดบัญ ชี
ของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิช ยรับ รองแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดเปดบัญชี
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ขอ ๗๔ หามมิใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขา
พรรคการเมือง หรื อสมาชิกผูใ ด รั บเงิ น ทรัพยสิ น หรือประโยชนอื่น ใด ที่เป น การบริจาคโดย
ไมเปดเผย
ขอ ๗๕ หามมิใ หพรรคการเมืองหรือสมาชิกผูใ ดรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใด
จากผูใด เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร
ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือกระทําการอันเปนการกอกวนหรือคุกคาม
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน หรือกระทําการอัน เปน การทําลายทรัพยากร
ของประเทศ หรือเปนการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๗๖ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการ
ลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๗๗ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๗๖ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหาร
พรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็น วาไมมีมู ล
หั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง ยกข อ กล า วหานั้ น เสี ย ได แต ห ากสอบสวนแล ว เห็ น ว า มี มู ล ให เ สนอ
ขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๗๘ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตอ งใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๗๙ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
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ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวา สมาชิกผูถูกกลาวหาควรไดรับการลงโทษโดยการลบชื่อสมาชิก
ผูถูกกลาวหาออกจากทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัย
สั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวาถึงที่สุด
ขอ ๘๐ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๗๙
วรรคสอง ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็น ชอบในเบื้องตน แลว
ดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๖
หมวด ๑๓
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๘๑ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค จะทําไดก็แตดวยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๘๒ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค ตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติตองเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มา
ประชุม
ขอ ๘๓ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๔
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๔ พรรคนําวิถีมีความมุงมั่น ที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขใหมั่น คงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกัน ดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๘๕ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘๖ ในกรณีที่พรรคนําวิถีตองยุบเลิก ใหทรัพยสิน ของพรรคที่เหลือภายหลังจากการ
ชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคนําวิถี
คณะกรรมการบริหารพรรคนําวิถี จํานวน ๑๖ คน ประกอบดวย
๑. พลโท อัครชัย จันทรโตษะ
หัวหนาพรรค
๒. นายสุกิจ วัฒนสุข
รองหัวหนาพรรค
๓. นายอุทัย นามวงศ
รองหัวหนาพรรค
๔. นายธนยศ รุงเรืองชูเลิศ
รองหัวหนาพรรค
๕. นายภัทรมงคล อภิรัฐพงษ
เลขาธิการพรรค
๖. นายสมชาย ศิริพันธุ
รองเลขาธิการพรรค
๗. นางสาวภัชศากร แกวแดง
เหรัญญิกพรรค
๘. นายชนแดน พรหมเมศร
โฆษกพรรค
๙. นายชัชวาล แสงทอง
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายพีระคุณ อันทะเกตุ
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นางฟารีดา เจริญฤทธิ์
กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นายสมมุติ วงศราษฎร
กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นางสาวจุฑามาศ รอดสวัสดิ์
กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นายสมหมาย สุวรรณเวช
กรรมการบริหารพรรค
๑๕. นายเสนห คุมรักษ
กรรมการบริหารพรรค
๑๖. นายรณชิต ธราพร
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

