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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหม
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองใหม ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ทําใหมีคณะกรรมการบริหารพรรค
จํานวนทั้งสิ้น ๒๗ คน นั้น
บัดนี้ พรรคการเมืองใหมไดแ จ งตอนายทะเบีย นพรรคการเมืองวา ที่ ประชุมใหญสามั ญ
พรรคการเมืองใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ไดดําเนินการตามมาตรา ๒๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
๑. เห็นชอบใหยกเลิกนโยบายพรรคการเมืองใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งฉบับ และใหใชนโยบายพรรคการเมืองใหม
พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่คณะทํางานเสนอ ดังนี้
นโยบายพรรคการเมืองใหม
พ.ศ. ๒๕๕๒
นโยบายทั่วไป
พรรคจะยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑. สรางการเมืองใหมดวยความซื่อสัตย สุจริ ต เสียสละ กลาหาญ ในการตอตานและ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยใหเปนวาระแหงชาติ และเพิ่มพูนความรูความสามารถ
ใหบุคคลากรของพรรคทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
๒. สงเสริมการเมืองใหมที่มีธรรมาภิบาล โดยการยกระดั บการมีสวนรวมของการเมือ ง
ภาคประชาชนให มีอํา นาจในการตรวจสอบการเข าสูอํ านาจรัฐ การใชอํ านาจรัฐ และมี สวนรว ม
ในการตัดสินใจทางการเมืองอยางเปนรูปธรรม
๓. สงเสริมและผลักดันการกระจายรายไดและการกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม
๔. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม พลังงาน
ใหเปนฐานในการดําเนินชีวิต ตามอาชีพ ภูมินิเวศน และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหประเทศรมเย็น
ประชาชนเปนสุข
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นโยบายดานความมั่นคง
๑. พรรคจะพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แหงเขตอํานาจรัฐ และตองจัดใหมีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จําเปน และ
เพียงพอ เพื่อพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงแหงรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชน
แหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเพื่อการพัฒนา
ประเทศ
๒. สรางกองทัพ ใหเปน กองทัพสมัยใหม ดวยการเสริม สรางคุณภาพของกําลังพล อาวุธ
ยุทโธปกรณ และหลักนิยมทางทหารใหทันสมัย สอดคลองกับวิวัฒนาการทางการทหารที่เปลี่ยนแปลงไป
๓. สรางขวัญ กําลังใจ กําลังพลทุกเหลาทัพ โดยการสนับสนุนใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวติ
ดานที่พักอาศัย คุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษา
๔. สงเสริม กระบวนการพึ่งตนเองทางทหาร ในการปองกัน ประเทศ ดวยการสนับสนุน
กระบวนการผลิตอาวุธยุทโธปกรณทางการทหารภายในประเทศ ทั้งภาคการผลิตของราชการและ
ภาคอุตสาหกรรมของเอกชน
๕. สนับสนุนใหมีการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของทุกเหลาทัพ
และแสวงหาความรวมมือในเรื่องนี้จากมิตรประเทศ
๖. สงเสริมความสัมพันธระหวางกองทัพของชาติพันธมิตรของไทยทุกภูมิภาค ดวยการฝกรวม
การฝกผสมระหวางชาติ และการเยี่ยมเยือนของกําลังพลในชาติพัน ธมิตร รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ในโครงการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ
๗. สนั บ สนุ น การแก ไ ขป ญ หาความขั ด แย ง หรื อ ระงั บ ป ญ หาข อ พิ พ าทระหว า งรั ฐ
ดวยหลักความเสมอภาค เปนธรรม และสันติ
๘. ใช กํ า ลัง ทางทหารเพื่ อ ปกป อ งผลประโยชน ข องชาติ ด ว ยหลั ก ความเสมอภาคและ
หลักความเปนธรรม
นโยบายดานการเมือง
๑. พรรคจะพิทั กษ รัฐ ธรรมนูญ มิใ หแ ก ไขเพื่อ ประโยชน ของตนเองหรื อพวกพ องของ
นักการเมือง และหากจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ตองผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
๒. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนใชสิทธิเสรีภาพในการรวมตัว รวมกลุม ตามรัฐธรรมนูญ
อยางเต็มที่ รวมถึงการชุมนุมเพื่อตรวจสอบนักการเมือง สนับสนุนกลไกการตรวจสอบนักการเมือง
ทั้งจากองคกรอิสระ กระบวนการยุติธรรม และสื่อมวลชน
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๓. สนับสนุนใหการจัดการเลือกตั้งทุกระดับเปนไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และดําเนินการ
ตอตานการซื้อสิทธิ ขายเสียง การทุจริตการเลือกตั้งทุกรูปแบบ
นโยบายดานการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน
๑. สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง โดยการจัดตั้งสภาประชาชนที่เปดกวางใหประชาชน
ทุกหมูเหลา ทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศทุกวัย รวมถึงผูดอยโอกาส ผูใ ชแรงงาน ผูพิการ และชนเผา
ไดมีสวนรวมทางการเมืองทุกระดับ
๒. สง เสริ ม และสนั บ สนุน การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการตั ดสิ น ใจทางการเมื อ ง
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและระดับทองถิ่น รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
๓. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ทุกระดับในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น
๔. สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง โดยสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
สาธารณะของชุม ชน รวมทั้ง การดํ าเนิน การของกลุม ประชาชนที่ รวมตั ว กัน ในลัก ษณะเครื อข า ย
ทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่
๕. สงเสริม และใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้ง
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม การมีสวนรวมของประชาชนตามนโยบายนี้ พรรคจะคํานึงถึงสัดสวนของหญิง
และชายที่ใกลเคียงกัน
นโยบายดานการปกครองและบริหารราชการแผนดิน
๑. สนับสนุน ใหคนดีม าปกครองบานเมือง ปองกัน คนไมดีไมใหมีอํานาจ การพิจารณา
สรรหากลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใด เขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ รวมทั้ง
การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะตองเปนไปตามระบบ
คุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย
๒. เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมไทย บนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ
เปดกวางใหคนดอยโอกาส คนกลุมนอย ใหมีสวนรวมในการปกครอง และการบริหารประเทศทุกรูปแบบ
๓. พรรคจะบริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง
ของประเทศอยางยั่งยืน โดยสงเสริมการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงถึงผลประโยชน
ของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ
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๔. จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต
อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนใหจังหวัด
มีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่
๕. กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนา
เศรษฐกิจของทองถิ่น และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ
ในทองถิ่น ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ ทั้งนี้ เปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น
๖. พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ ใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยมุงการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจัง โดยเห็นวา
การทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาสําคัญของชาติ ซึ่งถือเปนวาระแหงชาติที่จะตองดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามอยางเฉียบขาด
๗. จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะ
เปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสว นรวมของประชาชน
๘. ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ
ตามกฎหมาย และตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอยางเปนอิสระ เพื่อใหการบริหาร
ราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม
นโยบายดานศาสนา สังคม และการสาธารณสุข
๑. พรรคจะใหความอุปถัมภแ ละคุมครองศาสนาพุทธ ซึ่งเปน ศาสนาที่ช าวไทยสวนใหญ
นับถือมาชานาน และศาสนาอื่น ๆ ทั้งจะสงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนา
ทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุน การนําหลักคุณธรรมของศาสนามาใช เพื่อสรางคุณธรรมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนใหไดรับการเลี้ยงดู การศึกษา การเรียนรู
โดยการเปดพื้นที่ทางกิจกรรมที่สรางสรรคใหเด็กและเยาวชนไดเขาถึง เพื่อพัฒนาศักยภาพ ปกปองเด็ก
และเยาวชนจากสื่อมอมเมา และสิ่งยั่วยุตาง ๆ
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๓. สงเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน
๔. ดําเนินการสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ
และผูที่อยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได สนับสนุนใหชุมชนทองถิ่น
จัดสวัสดิการในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. จัดสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขของรัฐที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและ
เทาเทียมอยางมีประสิทธิภาพ
๖. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพและปองกันโรคทุกระดับอันนําไปสูสุขภาวะ
ที่ยั่งยืนของประชาชน
๗. สงเสริม ใหเอกชนและชุ ม ชนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบสุขภาพและการจัดการ
บริ ห าร สาธารณสุ ข โดยผู มีห น าที่ บ ริก ารดั ง กล า วซึ่ ง ได ป ฏิบั ติ หน า ที่ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พและ
จริยธรรม ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
๘. สนับสนุนการสรางเสริม สุขภาพ ภาวะทางกายและจิตวิญญาณ สังคม ปญญา และ
ใหคนไทยมีคุณภาพและคุณธรรม โดยจัดใหมีศูนยสุขภาพประจําชุมชน สนับสนุนแพทยแผนไทย
สงเสริมสมุนไพรพื้นบาน ในการพัฒนาสุขภาพ อันนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืน
๙. ดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดอยางบูรณาการ ทั้งการปองกัน การปราบปราม การบําบัด
และฟนฟูพัฒนา โดยจัดใหมีหนวยงานกลาง มีหนาที่บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด และสนับสนุนใหชุมชน
ทองถิ่น มีบทบาทสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรวมกับภาคประชาสังคมและภาครัฐ
อยางบูรณาการ
นโยบายดานการศึกษา วัฒนธรรมและการกีฬา
๑. ปรับกระบวนทัศนการศึกษาใหม โดยการเอาปญญาเปนตัวตั้ง เพื่อสรางสํานึกใหมในเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีศักยภาพ พึ่งตนเองได ใชเหตุ ใชผล ใชความรู รวมมือกันสรางสรรค
ชุมชน ทองถิ่นและสังคม
๒. สรางระบบการศึกษาใหเกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยการปฏิรูปสื่อของรัฐ ใหเปน
องคกรพัฒนาจิตสํานึก กระบวนทัศน และศักยภาพของคนในชาติ
๓. สนับสนุนใหประชาชนมีการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาวิชาชีพโดยไมเสียคาใชจาย
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๔. พัฒนาหลักสูตร คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมาย
เพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนา
ทัน การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลก รวมทั้ ง ปลู ก ฝ ง ให ผู เ รี ย นเห็ น คุ ณ ค า แห ง ประวั ติ ศ าสตร ไ ทย
มีจิตสํานึกความเปนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง ระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๕. สงเสริมและสนับสนุน การกระจายอํานาจ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน
องคกรทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
๖. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงตาง ๆ และเผยแพรขอมูล
ผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ
๗. สงเสริมและสนับสนุน ความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึก และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น
๘. ส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ สถาบั น การศึ ก ษาทางด า นกี ฬ า
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันการแพทยแผนไทย
๙. สงเสริมใหมีการพัฒนาวงดนตรีระดับชาติ คือ วงมโหรีไทย และออเครสตาฝรั่ง พัฒนา
นักดนตรีไทย ใหทุนไปเรียนเพิ่มเติม
๑๐. สงเสริม การแขงขันกีฬาในทุกประเภทและทุกระดับ ตั้งแตระดับโรงเรียนจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย ใหมีการแขงขันในวันหยุดทุกสัปดาห และดําเนินการสนับสนุนใหมีสถาบันการศึกษา
เฉพาะดานกีฬา เปนมหาวิทยาลัยกีฬา ดําเนินการเรียนการสอนกีฬา และวิทยาศาสตรการกีฬา
นโยบายดานเศรษฐกิจ
๑. พรรคมุงมั่นที่จะนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
แบบเสรีและเปนธรรม โดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
๒. สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระและมีความเขมแข็งเพื่อเปน
เครื่องมือในการกระจายรายไดที่เปนธรรม
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๓. ส ง เสริ ม การกระจายการลงทุ น ของภาครั ฐ เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน ข องส ว นรวม
โดยจะไมแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ เกี่ยวกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และ
จะพัฒ นาปรับปรุง ใหมีประสิทธิภาพ ใหเกิ ดประโยชนสูงสุด ตอประชาชนสวนใหญของประเทศ
โดยใหป ระชาชนมีสวนรวมในการพัฒ นาใหมากที่สุด รวมทั้งจัดใหมีโครงการตาง ๆ ลงสูภูมิภาค
โดยสนับสนุนใหกลุมประชาชนแตละทองถิ่นนั้น ๆ เปนผูไดรับสิทธิในการดําเนินงานในโครงการของ
ภาครัฐ เพื่อกระจายรายได ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหทั่วทุกภูมิภาค
๔. สรางชาติใหเปนมหาอํานาจทางการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ที่สอดคลองกับพลังการผลิตแบบไทย ที่คํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ พืชพันธุกรรม พื้นดิน
และความหลากหลายทางชีวภาพตามสภาพภูมินิเวศน ภูมิอากาศของประเทศ
๕. สรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ และใหมีการแขงขันที่เปนธรรม ปองกันการผูกขาด
ตัดตอน การเอาเปรียบ และเอากําไรเกินควรของกลุมทุนสามานย ธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก ตองมีสิทธิเทาเทียมกัน
๖. ดําเนินการปกปองธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ถูกรังแกจากธุรกิจขนาดใหญ ในกรณี
การแขงขันอยางไมเปนธรรมของหางคาปลีกขนาดใหญและโชหวย
๗. ดําเนินการยกเลิกหนี้สินที่ไมเปนธรรมใหกับชนชั้นกลางและผูดอยโอกาสอยางครบวงจร
๘. เสริม สร างความเขม แข็ง ให หน ว ยธุ รกิ จขนาดเล็ กและขนาดกลางให เติ บ โตกระจาย
ไปทุกทองถิ่นและชุมชน เพื่อเปนตัวสรางงานและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของทองถิ่นและของชาติ
ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย
เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และการประกอบอาชีพ
๙. ปรับโครงสรางภาษีและขยายฐานการจัดเก็บภาษี เพื่อใหเกิดการกระจายรายได การกระจาย
การถือครองปจจัยการผลิตและผลตอบแทนจากปจจัยการผลิตอยางเปนธรรม
๑๐. สงเสริมและสนับสนุน การขนสงทางพาณิช นาวีและการขนสงทางราง โดยการสราง
ทางรถไฟรางคูทั่วประเทศ รวมทั้งดําเนินการสรางระบบบริหารจัดการการขนสงทั้งภายในประเทศและ
เปนระบบโลจิสติค เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดตนทุน ดานการขนสงสินคา
ผูโดยสารลง และเชื่อมตอการขนสงระหวางประเทศ
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๑๑. สนั บ สนุ น ให มี ก ารใช ห ลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และหลั ก ธรรมาภิ บ าล ควบคู กั บ
การประกอบกิจการ
๑๒. ควบคุ ม ให มี ก ารรัก ษาวิ นั ยทางการเงิ น การคลั ง เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพ ความมั่ น คง
ทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
๑๓. จัด ใหมี ร ะบบสวั สดิ ก ารในการดํ ารงชี พในยามชรา แกป ระชาชนและเจ า หนา ที่ รั ฐ
อยางทั่วถึง
๑๔. ทบทวนและแก ไ ขข อ ผู ก พั น ข อ ตกลงทางการค า (FTA) ที่ ไ ม เ ป น ธรรม และ
มีผลกระทบตอเกษตรกร และ/หรือผูที่ไดรับผลกระทบตอขอตกลงนั้น
นโยบายดานการเกษตร
๑. ปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตทางการเกษตรจากเกษตรเคมีเปนเกษตรอินทรีย กําหนด
แผนแมบทการเกษตรอิน ทรียเพื่อความเขมแข็งของประเทศ โดยมีหลักการสําคัญคือ คืน ชีวิตและ
ความสมบูรณใ หแ ผน ดิน แม มุงประโยชนสุขและคุณภาพชีวิตของคนไทย สรางความเขม แข็งและ
ความมั่นคงทางดานอาหารของประเทศจากฐานราก
๒. มุงพัฒนาขีดความสามารถภาคเกษตรอินทรียและเกษตรกรรมอยางยั่งยืนใหเปนเศรษฐกิจ
ที่แข็งแกรงเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออกตอไป
๓. ผลักดันและสนับสนุนใหกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรดําเนินการยกเลิกหนี้สินของ
เกษตรกรที่ไมเปนธรรมทั้งหลายอยางเปนระบบทั่วถึงและรวดเร็ว
๔. สงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวเปนกลุมองคกร เพื่อสรางความเขมแข็ง สรางองคความรู
และการเรียนรู และใหมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการผลิตของประเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการผลิต ระบบการแปรรูป และระบบตลาด ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. ปรับปรุงองคกรและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร ใหปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
และวิธีการทํางานใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของประเทศ ใหองคกรเหลานั้นดําเนินงาน
เพื่อเกษตรกรอยางแทจริง
๖. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพอยางอื่นที่ตอเนื่องจากการเกษตร
หรือ ธุร กิจ ขนาดเล็ กในครอบครัว ของเกษตรกร โดยอาศัย ความรู ภูมิ ปญ ญา เพื่ อเพิ่ม มูล คา และ
เพิ่มรายได
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๗. ใชระบบสหกรณและ/หรือการรวมกลุมของเกษตรกร สรางความเชื่อมตอระหวางผลผลิต
ในภาคเกษตรกับภาคการผลิตในเกษตรอุตสาหกรรม ทั้งทางดานการวางแผนการผลิต การวิจัยและพัฒนา
การตลาด เพื่อใหภาคเศรษฐกิจทั้งสองระบบนี้เติบโตควบคูกันไปอยางแข็งแกรงและมีประสิทธิภาพ
นโยบายดานแรงงาน
๑. พรรคจะดํ าเนิน การใหเกิดความเสมอภาคในการจางงาน ปองกัน นายจางเอาเปรีย บ
ผูใชแรงงานโดยไมเปนธรรม โดยเฉพาะกรณีที่ลูกจางทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันหรืองานที่มีลักษณะ
อยางเดียวกัน ไมวาจะเปนลูกจางชั่วคราว ลูกจางรับเหมา หรือลูกจางประจํา พึงไดรับสภาพการจาง
อยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน
๒. พรรคจะดําเนินการใหสัตยาบันในอนุสัญญาองคกรแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๘๗
วาดวยเสรีภาพในการสมาคมและคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘ และอนุสัญญา ฉบับที่ ๙๘
วาดวยสิทธิในการรวมตัวกันและรวมเจรจาตอรอง ค.ศ. ๑๙๔๙
๓. สนับสนุนใหมีการปรับคาจางขั้นต่ํา และปรับปรุงเงินเดือนขาราชการใหสอดคลองกับ
ความเปนจริงของภาวะคาครองชีพที่สูงขึ้นทุกป
๔. ปรับปรุงสถานะของสํานักงานประกันสังคม จากหนวยงานราชการใหเปน “องคการ
มหาชน” ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อใหเปนองคกรที่มีความเปนอิสระคลองตัว
มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ปราศจากนักการเมืองแทรกแซงและครอบงํา มีการคัดเลือกและสรรหา
คณะกรรมการและผูบริหารอยางโปรงใส และลูกจางมีสิทธิเลือกผูแทนของตนเองเขามาบริหาร
๕. สงเสริมการจัดตั้งสถานเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียนในสถานประกอบการหรือชุม ชนพื้น ที่
ที่มีครอบครัวคนงานจํานวนมากโดยไมคิดคาบริการ ใหรัฐหรือทองถิ่นเปนผูรับภาระคาใชจาย
๖. สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทําที่เปนสัมมาชีพ คุมครองแรงงานเด็ก สตรี แรงงาน
ภาคการเกษตร และแรงงานขามชาติ จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคี จัดระบบประกันสังคม
ใหม โดยออกกฎหมายใหคุมครองไปถึงแรงงานนอกระบบ
๗. สงเสริมการเพิ่มสิทธิประโยชนจากกฎหมายประกันสังคม ขยายขอบขายการใหสวัสดิการ
ดานแรงงานที่มีคุณภาพโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ และจัดตั้งธนาคารแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผูใชแรงงานใหดีขึ้น เปนมาตรการดานการประกันสังคม
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๘. ขจั ด ความไม เ ป น ธรรมต อ การไดรั บ สิ ทธิ ป ระโยชน ค าตอบแทน อั น มีเ หตุ ม าจาก
ความแตกตางทางกายภาพ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพการทํางานและปริมาณงาน
รวมทั้งการพัฒนาและคุมครองเด็ก สตรี คนพิการ และทุพพลภาพมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ขมเหง
หรือถูกนําไปแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ
นโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม
๑. ดูแลใหมีการปฏิบัตแิ ละบังคับใชกฎหมายที่ถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง สงเสริม
การใหความชวยเหลือและใหความรูทางดานกฎหมายแกประชาชน และจัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐ อยางอื่นในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ โดยใหประชาชนและองคกรวิชาชีพ
มีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม และการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
๒. คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่รัฐและ
บุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
๓. จั ด ให มี ก ฎหมายเพื่ อ จั ด ตั้ ง องค ก รเพื่ อ การปฏิ รู ป กฎหมายที่ ดํ า เนิ น การเป น อิ ส ระ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
โดยตองรับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย
๔. จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการเปนอิสระ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
๕. สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมตรวจสอบการทํางาน การทุจริต คอรัปชั่นของภาครัฐ
ทุกรูปแบบ
๖. ปรับปรุงโครงสรางและระบบตํารวจใหม โดยแยกเปนตํารวจทองถิ่น ตํารวจภาค และ
ตํารวจสวนกลางออกจากกัน เพื่อใหเกิดการคานอํานาจในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระบบการสื บสวนสอบสวนคดี ความตาง ๆ โดยให ตํารวจมีหน าที่สืบ สวน จับกุ ม ป องกัน และ
ปราบปรามการกระทําความผิด สวนการสอบสวนคดีใหเปนหนาที่ของอัยการ
นโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. กําหนดหลักเกณฑการใชท่ดี ินใหคลอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึงความสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและกําหนดมาตรฐานการใชที่ดินอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชนในพื้นที่
ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
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๒. กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึง โดยการปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อใหเกษตรกร
มีน้ําใชอยา งเพีย งพอและเหมาะสมแก การเกษตร และคุม ครองไมใ ห ตางชาติเข ามาถื อครองที่ดิ น
การเกษตร
๓. จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒ นา และดําเนิน การตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
๔. จัดใหมีแ ผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่น อยางเปนระบบ
และเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
๕. สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผ ลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง
การดําเนินงาน
๖. ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติใหทั่วถึง ไมผูกขาดอยูกับกลุมใดกลุมหนึ่ง เนนให
ชุมชนทองถิ่นเปนเจาของ เพื่อประโยชนของชุมชนทองถิ่นเปนพื้นฐาน และเพื่อประโยชนของชาติรวมกัน
อยางเปนธรรม
๗. ปรับปรุงใหมีทรัพยากรปาไมเพิ่ม ขึ้น โดยการปลูกปา ปลูกตน ไม ใหเปนปอดของ
ทุกหมูบาน รวมทั้งการปลูกตนไมตามที่สาธารณะ เชน ริมทางหลวง ริมทางรถไฟ เปนตน
นโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา
๑. สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตาง ๆ โดยจัดใหมี
กฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้ จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษา
และพัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม
และสนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต
๒. สงเสริมการประดิษฐหรือการคิดคน เพื่อใหเกิดความรูใหม รักษาและพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
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นโยบายดานพลังงาน
๑. ปรับโครงสรางการใชพลังงานของประเทศใหหลากหลาย จัดทําแผนแมบทการใชพลังงาน
แตละประเภทใหสอดคลองเหมาะสม ปรับโครงสรางราคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล และกาซหุงตม
ไมใหเอาเปรียบผูบริโภค ปรับโครงสรางหุนของ ปตท. เพื่อใหเปนองคกรของประชาชน ทําหนาที่
แทรกแซงราคาและไมใหมีการเอาเปรียบผูบริโภค
๒. สนับสนุนและใหความรวมมือภาคเอกชน ชุมชน ทองถิ่น ใหผลิตและใชพลังงานทดแทน
และพลังงานหมุนเวียนซึ่งไดจากธรรมชาติ แสงแดด ลม มูลสัตว และพืชบางชนิด ที่เปนคุณตอสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่องและเปนระบบ
๓. จัดตั้ งกองทุน อนุรั กษพ ลังงาน เพื่อนํ าเงิ น ที่เ ก็บจากส วนเกิน เชน คา การกลั่น และ
คาการตลาด ไปจัด สรรสรา งระบบการขนสง มวลชน เช น รถไฟฟ า เพื่อ การประหยั ดพลัง งาน
ของประเทศ
๔. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใชประโยชนจากพลังงานทดแทนซึ่งไดจาก
ธรรมชาติและเปนคุณตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ
นโยบายดานการตางประเทศ
๑. พรรคจะส งเสริ ม สั ม พัน ธไมตรี แ ละความรว มมื อกั บ นานาประเทศ และพึ งถื อหลั ก
ในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค
๒. ยึ ด มั่ น ปฏิ บั ติ ต ามสนธิ สั ญ ญาด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ป ระเทศไทยเป น ภาคี รวมทั้ ง
ตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ
๓. สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจนตองใหความคุม ครอง
และดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ
๔. สร า งบทบาทของไทยให เ ป น ที่ เ ชื่ อ ถื อ และยอมรั บ ในด า นการเมื อ งและเศรษฐกิ จ
ระหวางประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
๕. สงเสริมกระทรวงการตางประเทศใหมีบทบาทในเวทีระหวางประเทศ ดวยการประสานงาน
อยางใกลชิดกับสวนราชการอื่น และภาคเอกชนของไทย
๖. เสริมสรางบุคลากรในกระทรวงการตางประเทศและบุคลากรในหนวยงานที่เปนตัวแทน
ของประเทศ ในการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศ และรักษาผลประโยชนของประเทศ รวมทั้ง
ขีดความสามารถในการหาขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพ
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๗. สงเสริม ใหหนวยงานของรัฐ ทุกหนวยในตางประเทศ มีบทบาทในการประสานเพื่อ
การพัฒนาการสงออกของสินคาไทย การลงทุนในประเทศ การพัฒนาแรงงานไทย การพัฒนาการทองเที่ยว
และใหมีหนาที่รวบรวมขอมูลทางกฎหมาย กฎขอบังคับ ชองทางธุรกิจตาง ๆ และประสานงานการเจรจา
ใหนักธุรกิจไทยมีโอกาสสงออกสินคา
นโยบายดานการปฏิรูปสื่อ
๑. ดําเนินการศึกษาทบทวนการสัมปทาน สัญญาสัมปทาน คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศนของรัฐ
ที่เอาเปรียบและไมเปนธรรมตอรัฐ สังคม และประชาชน จัดระเบียบการสัมปทานใหมใหเปนธรรม
ตอทุกภาคสวน
๒. การดําเนินงานการใชคลื่นโทรทัศนสาธารณะ (Free TV) พรอมกับการจัดทําแผนแมบท
และการจัดระเบียบรูปแบบการนําเสนอตามประเด็นเนื้อหา (Issue Base) เชน โทรทัศนชองสาระและ
บันเทิง ชองกีฬาและสันทนาการ ชองประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมภาครัฐ ชองการศึกษาและ
การเรียนรู ชองเพื่อการพัฒนาประชาสังคมและชุมชนทองถิ่น เปนตน
๓. จัดตั้งศูนยกลางขอมูลขาวสารแหงชาติ เพื่อจัดระบบและสนับสนุนการบริหารสารสนเทศ
กลางของประเทศ สนับสนุน ใหเกิดการใชชองทางสื่อใหม ๆ (New Media) เชน วิทยุอ อนไลน
(Radio Online) โทรทัศนออนไลน (TV Online) เว็บไซต อิน เตอรเน็ท เปนตน เพื่อเปดชองทาง
การสื่อสารใหประชาชนไดเกิดการเรียนรู และควบคุมไมใหมีการเผยแพรอินเทอรเน็ตที่ไมเหมาะกับ
สังคมไทย เพื่อมุงเนนเปดชองทางการสื่อสารใหประชาชนไดเกิดการเรียนรู เสริมสรางศักยภาพของ
สังคม ชุมชน ทองถิ่น ใหมีเครื่องมือการเรียนรู
๔. ดําเนินการจัดตั้งอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนใหคลอบคลุมพื้นที่ทุกตําบล เพื่อทําหนาที่
กระตุน การเรียนรู ปรับเปลี่ยนสถานะพลเมืองผูตื่น รู (Active Citizen) จากการเปน เพียงผูรับสาร
(Receptor) มาเปนผูที่สามารถสงสาร (Sender) ทําใหเกิดการสื่อสารสองทาง อีกทั้งยังทําหนาที่กระตุน
ภาคประชาชนในการมีสวนรวมในทางการเมือง และการเฝาระวังทางสังคม
๕. ดําเนินการแกไขกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนที่ลาหลัง
หรือเปนอุปสรรคตอการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน การใชสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร และสิทธิ
อื่น ๆ ของประชาชน
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๒. เห็นชอบใหยกเลิกขอบังคับพรรคการเมืองใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งฉบับ และใหใชขอบังคับพรรคการเมืองใหม
พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่คณะทํางานเสนอ ดังนี้
ขอบังคับพรรคการเมืองใหม
พ.ศ. ๒๕๕๒
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ พรรคการเมืองใหม เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมีมติเปนเอกฉัน ทเห็น ชอบใหยกเลิกขอบังคับพรรคการเมืองใหม พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชขอบังคับพรรค
ฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในการบริหารพรรคและการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรค
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคการเมืองใหม พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ให ใช ข อบั งคั บนี้ ตั้ งแต วั นที่ นายทะเบี ยนพรรคการเมื องตอบรั บการเปลี่ ยนแปลง
ขอบังคับพรรค ฉบับนี้เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ เรียกวา พรรคการเมืองใหม เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
New Politics Party ชื่อยอภาษาไทย ก.ม.ม. ชื่อยอภาษาอังกฤษ N.P.S.P.
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
พรรคการเมืองใหมใชเครื่องหมาย
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โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
เครื่อ งหมายพรรคการเมื อ งใหม เ ปน รูป วงกลม กรอบด านบนเปน สั ญลั กษณธ งไตรรงค
หมายถึง ชาติ ศาสน กษัตริย กรอบดานลางเปนชื่อพรรคการเมืองใหม
รูปมือ ๔ มือจับกัน หมายถึง มือของประชาชนที่ยึดมั่นในธรรมจากทุกภูมิภาค ทุกภาคสวน
และทุกสาขาอาชีพมารวมมือกันเพื่อโอบอุมและลงมือทําการเมืองใหมดวยมือของประชาชนเอง
หัวใจสีเหลือง ๔ ดวง เรียงกันเปนดอกไมที่ผลิบานตลอดเวลา หมายถึง มีหัวใจที่แนวแน
ที่จะยึดมั่นอุดมการณดวยความเสียสละ ซื่อสัตย กลาหาญ และทํางานเปน
พื้นสีเขียว หมายถึง การเมืองใหม เปนการเมืองที่ไรมลพิษ โปรงใส ซื่อสัตย สุจริต สรางชาติ
ใหมีความอุดมสมบูรณ
สีเหลือง หมายถึง ธรรมะ เปนการเมืองที่ใชธรรมนําหนา
ขอ ๕ สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ ๔๕๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท ๐๒ - ๒๘๒๙๘๔๓ - ๕๗, ๐๒ - ๒๘๒๙๓๗๐ - ๗๔ โทรสาร
๐๒ - ๒๘๒๙๘๔๓
ขอ ๖ สาขาพรรคการเมืองใหมที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา สาขาพรรคการเมือง
ใหม ลําดับที่ .... จังหวัด ...............
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิกพรรคแบงเปน ๒ ประเภท คือ
(ก) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูมีอุปการคุณตอพรรคหรือผูทรงคุณวุฒิพิเศษ มีคุณสมบัติตาม
ขอบังคับพรรค ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเชิญใหมาสมัครสมาชิกพรรค และจะมีสิทธิเหมือน
สมาชิกสามัญ
(ข) สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่นสมัครเปนสมาชิก และคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ
รับเปนสมาชิกพรรค
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
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(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมั ครเป น สมาชิก พรรค ให ยื่น ใบสมัค รตามแบบพิ ม พ ของพรรคด วยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนดตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญพรรค
หรื อ ต อ ประธานสาขาพรรค ณ ที่ ทํ า การสาขาพรรคหรื อ ที่ ศู น ยป ระสานงานพรรค หรื อ ต อ ผู ที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย ตามสถานที่ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด และใหคํารับรอง
วาตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครแลว ใหเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับเปนสมาชิกพรรคแลว สมาชิก
ผูนั้นมีสิทธิรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือ มีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคาน ใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค แลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรค ตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออก ตามขอ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิกหรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
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การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณ เมื่อไดยื่นใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํ า นวนกรรมการบริ ห ารพรรคและสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง หมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิ ฉัยวา มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กจากพรรคให เ ป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขา
พรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและอุดมการณตอแนวทางของพรรค
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(ข) เปน ผูที่พรอมที่จะเสียสละและพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและอุดมการณ
ของพรรค จนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรค และ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือ ในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ เพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย และ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
(๖) พัฒนาความรูความสามารถ พากเพียร เสียสละ และยึดมั่นอุดมการณและนโยบายของ
พรรค
(๗) ไมเปนผูสรางปญหาที่นําไปสูความแตกแยกความสามัคคีภายในพรรคโดยไมสามารถอธิบาย
ไดวา ปญหานั้น ๆ ผิด - ถูก อยางไร
(๘) ไมประพฤติตนเปนที่เสื่อมเสียตอสาธารณชน
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) สนับสนุนใหสมาชิกพรรคเขารับการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกใหมี
ขีดความสามารถในการมีบทบาททางการเมืองที่สงู ขึ้น และเขาสูการบริหารประเทศ
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(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิก
พรรคเปนบุคคลสําคัญ และเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่ อเป น การส งเสริ มความรู ความเข าใจทางการเมือ งแก สมาชิ กและประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
วิถีทางระบบรัฐสภา เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุน เตือ นใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิน่ เพือ่ ใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือบรรยาย
ทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
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(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุกระดับ ตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไม ใ ช ค วามเป น สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตีหรือวิพากษ
วิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐ หรือผิดศีลธรรม อันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนิ น งานในรัฐ สภา สมาชิกตอ งปฏิบัติ ตามมติของพรรคที่ไดมี ม ติไว และ
หากสมาชิกผูใดที่เขาไปปฏิบัติงานรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี เกิดความบกพรองหรือผิดพลาดในความผิด
เกี่ยวกับการทุจริต จนเปนเหตุใหเกิดการฟองรองดําเนินคดีถึงขั้นศาลรับฟอง สมาชิกผูนั้นตองลาออก
ทันที
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
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(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเอง เพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
สภาที่ปรึกษาพรรค และสาขาพรรค
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก
ในการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ ใหมีสภาที่ปรึกษาพรรคและสาขาพรรค ซึ่งไดรับการแตงตั้งตามขอ ๒๔ (๕)
มีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกคณะกรรมการบริหารพรรค หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค หรือประธานสาขาพรรค ตามที่จะเห็นสมควร และมีสิทธิเขารวมประชุมใหญพรรคหรือ
ประชุมใหญสาขาพรรคตามแตกรณี
สภาที่ปรึกษาจะมีองคประกอบ จํานวน วาระการดํารงตําแหนงเปนอยางไร ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๒๑ การเลือ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ดํ า เนิน การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามขอ ๑๙
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(๒) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปน หัวหนา พรรคตอที่ประชุม ใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๑)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเ สนอชื่อสมาชิกเพื่อ ใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก และใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่
แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมี การเลือกตั้ ง
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แทนตําแหนงที่วาง ซึ่งตองกระทําภายในหกสิบวัน แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรค
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียก
ประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับ แตวัน ที่ตําแหนง
หัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนิน
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ยกเวนกรรมการบริหารพรรคที่พนจาก
สมาชิกภาพของพรรค
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ
พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบ และจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรค และผูซึ่งพรรคสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงินตามที่กฎหมาย
กําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ดังนี้
(ก) คาใชจายเกิดจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหจัดสรรเปน
จํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไวใ นบัญชีรายชื่อ แตละบัญชี
ที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค
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(๕) ให ความเห็น ชอบในการแต งตั้ งหรือ ถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต าง ๆ ของพรรค
สภาที่ ป รึ ก ษาพรรค คณะกรรมาธิ ก ารต า ง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรั ฐ สภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) ยุบเลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แตงตั้งหรือถอดถอนผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่ น
ตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎ ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
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(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับรายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน และ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิกและการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
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(๗) โฆษกพรรค มีหนาที่ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตัง้
และแบบสัดสวนของพรรค ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคจากรายชื่อ
ตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งป นับแตวัน ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ ในการจัดตั้งสาขาพรรค ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
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ขอ ๒๙ การจัดตั้งสาขาพรรค ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแ ทนสมาชิกผูริเริ่ม จัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชี
รายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
แลว ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุม
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๑ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตาม
หลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
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ขอ ๓๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญ และใหลงคะแนนลับ
ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรค ตามขอ ๓๑
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานและกรรมการสาขาพรรค
อื่น ๆ ตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๔ ใหสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่น
อื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการ และรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรค และเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และ
เปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
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(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้น เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับขางตน
ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับ - รายจาย บัญชี
ทรัพยสิน หนี้สิน และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่น ของสาขาพรรค มี อํา นาจหน าที่ รับ ผิด ชอบตามที่ป ระธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
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ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรค หรือ
รองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได มีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๗ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๖
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๘ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๙ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

สวนการประชุมใหญวิสามัญ อาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิ
เขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรค
ขอ ๔๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรค มีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๒ ในการประชุมใหญ ตองมีสมาชิกตามขอ ๔๑ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม าประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๓ ใหหัว หนา พรรคเป น ประธานในที่ประชุม ใหญ ถ าหัว หนา พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แ ทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูใ นที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๔ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบาย
พรรค และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวา
สี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๔ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการเลือกตั้ง
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๔๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุ มหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ด
ก็ใ หรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปน ประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรค
เปน เลขานุ การในที่ประชุม แตถ าเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรื อไมอ าจปฏิ บัติหน าที่ได ก็ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗๐ ง
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สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคอย า งน อ ย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไมวาจะเปน การเลือกตั้งทั่วไปหรือเปน การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรค
ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณา
ใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน
ในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น
ขอ ๕๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูใน
ที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗๐ ง
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สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่
แทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๕๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสนิ
หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชี
ใหถูกตองตามความเปนจริง และเปนไปตามระเบียบวาดวยการคลังและทรัพยสินของพรรค
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรคและ
รับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

การลงรายการบัญชี ตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
คาบํารุงพรรค และการบริจาคแกพรรค
ขอ ๕๙ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพย สิน และประโยชนอื่ น ใดอัน อาจคํานวณเปน เงิน ไดที่ไ ดจากการบริ จาค
แกพรรค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
(๗) รายไดอื่น ๆ
ขอ ๖๐ สมาชิกพรรคอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บ
เมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๑ การบริจาคแกพรรค ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๒ การกล าวหาสมาชิก ของพรรคคนใดวา ไดกระทําหรื อละเว น การกระทํา อัน ควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

ขอ ๖๓ เมื่อไดรับหนังสือตามข อ ๖๒ แลว ใหหัว หนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานัน้
พรอมทั้งรายงานสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอหัวหนาพรรค
ก็ได
ขอ ๖๔ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๖ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๕ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็น ชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการ
ตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค จะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๙ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๗๐ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๑ ในกรณีที่พรรคตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลังจากการชําระบัญชี
แลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
๓. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม จํานวน ๒๕ คน แทนคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดปจจุบัน (ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒) ประกอบดวย
(๑) นายสนธิ ลิ้มทองกุล
หัวหนาพรรค
(๒) นายสมศักดิ์ โกศัยสุข
รองหัวหนาพรรค
(๓) นายสุริยะใส กตะศิลา
เลขาธิการพรรค
(๔) นายนรัณยู วงษกระจาง
รองเลขาธิการพรรค
(๕) พลเรือโท ประทีป ชื่นอารมย
เหรัญญิกพรรค
(๖) นายสําราญ รอดเพชร
โฆษกพรรค
(๗) นายชุมพล สังขทอง
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๘) นายสุทธิ อัชฌาศัย
กรรมการบริหารพรรค
(๙) นางสาวอาภารัตน ชาติชุติกําจร
กรรมการบริหารพรรค
(๑๐) นายบรรจง นะแส
กรรมการบริหารพรรค
(๑๑) นางกิมอัง พงษนารายณ
กรรมการบริหารพรรค
(๑๒) นายชาลี ลอยสูง
กรรมการบริหารพรรค
(๑๓) นายประพันธ คูณมี
กรรมการบริหารพรรค
(๑๔) นางสาวอัญชะลี ไพรีรัก
กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

(๑๕) พลตํารวจโท สมเกียรติ พวงทรัพย
กรรมการบริหารพรรค
(๑๖) นายเทิดภูมิ ใจดี
กรรมการบริหารพรรค
(๑๗) พลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
กรรมการบริหารพรรค
(๑๘) นางลักขณา ดิษยะศริน
กรรมการบริหารพรรค
(๑๙) นางสาวเสนห หงสทอง
กรรมการบริหารพรรค
(๒๐) นายอมรเทพ อมรรัตนานนท
กรรมการบริหารพรรค
(๒๑) นายพิชิต ไชยมงคล
กรรมการบริหารพรรค
(๒๒) นายธัญญา ชุนชฎาธาร
กรรมการบริหารพรรค
(๒๓) นางทัศนีย บุญประสิทธิ์
กรรมการบริหารพรรค
(๒๔) นายสราวุธ นิยมทรัพย
กรรมการบริหารพรรค
(๒๕) นายรังษี ศุภชัยสาคร
กรรมการบริหารพรรค
กรณีดังกลาว ทําใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหม จํานวน ๒๗ คน ตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือ งใหม ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๒ พนจากตําแหนงทั้งคณะ ประกอบดวย
(๑) นายสมศักดิ์ โกศัยสุข
หัวหนาพรรค
(๒) นางภินันท โชติรสเศรณี
รองหัวหนาพรรค
(๓) นายสมศักดิ์ อิสมันยี
รองหัวหนาพรรค
(๔) นายสุริยะใส กตะศิลา
เลขาธิการพรรค
(๕) นายพิชิต ไชยมงคล
รองเลขาธิการพรรค
(๖) นางลักขณา ดิษยะศริน
เหรัญญิกพรรค
(๗) นางภาณุมาศ พรหมสูตร
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๘) พลเรือโท ประทีป ชื่นอารมย
โฆษกพรรค
(๙) นายสุทธิ อัชฌาศัย
กรรมการบริหารพรรค
(๑๐) นางชญาดา ศริญญามาศ
กรรมการบริหารพรรค
(๑๑) นางสาวฉัตรกุล คํามีออน
กรรมการบริหารพรรค
(๑๒) นางสาวอาภารัตน ชาติชุติกําจร
กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗๐ ง

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

(๑๓) นางกาญจนา กาญจนเสวี
กรรมการบริหารพรรค
(๑๔) นางจีรนันท อินทรสุริวงค
กรรมการบริหารพรรค
(๑๕) นางสาวพรชุลี คงขวัญ
กรรมการบริหารพรรค
(๑๖) นางเสาวณีย รุงชวง
กรรมการบริหารพรรค
(๑๗) นางชญาบุญ เพชรพรหม
กรรมการบริหารพรรค
(๑๘) นางสาวนิตยา กุระคาน
กรรมการบริหารพรรค
(๑๙) นายอมรเทพ อมรรัตนานนท
กรรมการบริหารพรรค
(๒๐) นางเพลินพิศ ทองวล
กรรมการบริหารพรรค
(๒๑) นายวิลิต เตชะไพบูลย
กรรมการบริหารพรรค
(๒๒) นางสาวเสนห หงษทอง
กรรมการบริหารพรรค
(๒๓) นายบรรจง นะแส
กรรมการบริหารพรรค
(๒๔) นางกิมอัง พงษนารายณ
กรรมการบริหารพรรค
(๒๕) นายสุทิน ธราทิน
กรรมการบริหารพรรค
(๒๖) นายชาลี ลอยสูง
กรรมการบริหารพรรค
(๒๗) นางสาวนริศวรรณ ศรีประยูรธรรม
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบียนพรรคการเมื องโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได ตอบรั บ
การเปลี่ ย นแปลงนโยบายพรรค ข อ บั ง คั บ พรรค และคณะกรรมการบริ ห ารพรรคดั ง กล า วแล ว
ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

