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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยใหม่
ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่
ตามมาตรา ๑๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๗/๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ นโยบายพรรคการเมื อ ง ข้ อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ ง และรายชื่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมือง ของพรรคประชาธิปไตยใหม่ ดังนี้
นโยบายพรรคประชาธิปไตยใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
“พรรคประชาธิปไตยใหม่” จะยึดมั่นในอุด มการณ์ของการบริหารพรรคที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
ของการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็น ประมุข ของชาติ และจะยึ ด
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลักในการบริหารประเทศ จึงได้กําหนดนโยบายการบริหารไว้
๑๖ ด้านดังนี้
๑. ด้านการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๓. นโยบายด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
๔. นโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์
๕. นโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
๖. นโยบายด้านการศึกษา
๗. นโยบายด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง
๘. นโยบายด้านการต่างประเทศ
๙. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๐. นโยบายด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม
๑๑. นโยบายด้านสตรี เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
๑๒. นโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๑๓. นโยบายด้านการต่อต้านยาเสพติดและโรคติดต่อที่รุนแรง
๑๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
๑๕. นโยบายด้านการสื่อสารและการคมนาคม
๑๖. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ
๑. นโยบายด้านการเมืองและการปกครอง
ปัญ หาการเมืองที่ยังไม่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นับว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศชาติ ฉะนั้นพรรคพัฒนาประชาธิปไตยจึงเน้นการแก้ไขปัญหาหลักของชาติด้วยการริเริ่ม
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จัดระบบการเมืองให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูร ณ์อันมีพระมหากษัต ริย์ทรงเป็น ประมุขของชาติ
โดยจะเน้น ความสําคัญในการบริหารตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่จะตั้งพรรคการเมืองโดย
ประชาชนเป็นของประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการเป็นของประชาชนโดยประชาชน
และเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ
(๒) ให้คนไทยทุกหมู่เหล่ามีสิทธิเสรีภาพสมบูรณ์ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และปลูกจิต สํานึกส่งเสริมให้คนไทยมีความรักชาติบ้านเมืองและมีจิต สํานึกในหน้าที่ของตนที่มีต่อชาติ
บ้านเมือง
(๓) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น และแก้ ก ฎหมายบางฉบั บ ที่ ล้ า หลั ง
ที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์
(๔) สนับสนุนและส่งเสริมข้าราชการประจํามีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างเปิดเผย เพื่อเพิ่ม
จิตสํานึกในการรับใช้ชาติ และหน้าที่ของตนเองต่อชาติและประชาชน
(๕) การกระจายอํานาจการปกครองจากส่ว นกลางสู่ภูมิภ าคและส่ว นท้องถิ่น อย่างมีร ะบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการกระจายความเจริญสู่ชนบทอย่างแท้จริง
(๖) ให้การสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้างขวางและเผยแพร่
ความรู้ความคิดทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ
(๘) ส่ง เสริม และสนับ สนุน ให้ มีม าตรฐานในระบบของงานราชการ และรวมทั้ งการเลื่ อ น
ตําแหน่งของข้าราชการทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุด
(๙) ปกป้ อ งและเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละพระบรมวงศานุ ว งศ์ ทุ ก พระองค์
อย่างเต็มรูปแบบ
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
(๑) ทบทวนและพั ฒ นาแผนเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ใ ห้ ต รงกั บ สภาพความเป็ น จริ ง
โดยยึดหลักของระบบเศรษฐกิจการแข่งขันเสรีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและประเทศชาติ
(๒) ให้การสนับสนุนการกําหนดมาตรฐานของผลผลิตทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพ
(๓) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาโดยใช้ ท รั พ ยากรของชาติ ใ ห้ น้ อ ยที่ สุ ด
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติโดยรวม
(๔) ปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ มีที่ทํากินเป็นของตนเองและกําหนดพื้น ที่
ทางการเกษตร ป่าไม้ อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยให้แน่นอนทั่วประเทศ
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(๕) พัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจ โดยใช้หลักการแข่งขันเสรีและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยกําหนด
อัต ราในการถือหุ้น ของรัฐบาลต้องเกิน กว่าครึ่งหนึ่ง ของจํานวนหุ้น ทั้งหมดในกรณีข องรัฐวิสาหกิจหลัก
และอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมดในกรณีของรัฐวิสาหกิจรอง
(๖) กระจายความเจริ ญ และสนั บ สนุน การเพิ่ มงานไปสู่ ชนบทเพื่ อ ผ่อ นคลายความแออั ด
ในเมืองหลวง
(๗) ปรับปรุงการจัด เก็บภาษีต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเป็น ธรรมกําหนดมาตรการควบคุมราคา
สินค้าเครื่องอุปโภค บริโภคตลอดจนการค้ากําไรเกินควรและป้องกันการกักตุนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
(๘) ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อสอดคล้อง
ต่อการพัฒนาประเทศ
(๙) แก้ไขปัญหาการเงินการคลังและการธนาคารให้สอดคล้องกับปัญหาเศรษฐกิจ หลีกเลี่ยง
การผู ก ขาดและให้ มี ก ารควบคุ ม การปล่ อ ยสิ น เชื่ ออย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อรั ก ษามาตรฐานเงิ น ตรา
ของประเทศโดยยึดถือความเป็นอิสระและมาตรฐานสากลเป็นหลัก
(๑๐) ป้องกัน มิให้เกิด ภาวะเงิน เฟ้อหรือภาวะการเงินใด ๆ โดยให้ความสําคัญในการจัดสรร
เงินงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินอย่างเหมาะสมด้วยการประหยัดและป้องกันการรั่วไหล
(๑๑) ร่ว มมือกับต่างประเทศในด้านการลงทุน ร่วมกัน ในด้านเศรษฐกิจภายใต้หลักของความ
เป็นอิสระและพึ่งตนเอง โดยยึดหลักการเสียเปรียบน้อยที่สุดเป็นหลัก
(๑๒) สนับสนุนให้ตั้งองค์กรเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อประสานงานช่วยเหลือสนับสนุนและให้ความ
คุ้มครองด้านอุตสาหกรรมและผลผลิตอื่น ๆ ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ
(๑๓) พัฒนาการวางผังเมืองของทุกจังหวัดให้เป็นระเบียบและได้มาตรฐานตามหลักการจัดผังเมือง
ตามสากล และเน้ น ก่ อ สร้ า งที่ ไ ด้ ม าตรฐานและมี ที่ ม าของศิ ล ปะของชาติ ไ ทยในการออกแบบ
และก่อสร้างรวมทั้งวัสดุที่นํามาใช้ในการก่อสร้าง
(๑๔) สนั บ สนุ น ให้ ข้ า ราชการและประชาชนทั่ ว ไปมี ค วามเป็ น อยู่ แ ละดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแบบ
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเองเป็นหลัก
๓. นโยบายด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
(๑) ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขเหตุ แ ห่ ง ความไม่ เ ป็ น ธรรมในสั ง คมทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น
จนกระทั่งถึงระดับชาติ พร้อมทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกหมู่เหล่า
(๒) ปลูกฝังจิตสํานึกและอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ
แก่ประชาชนและข้าราชการอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
(๓) ดําเนิน การเป็น ขั้น ตอนในการประกัน สั งคมแบบสมบู ร ณ์เต็ม รูปแบบ โดยให้แ ผนการ
ประกันสังคมนั้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุน ขนบธรรมเนีย มประเพณีและวัฒนธรรมอัน ดีงามที่เป็น เอกลักษณ์
ของชาติ
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(๕) ให้ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนในการนั บ ถื อ ศาสนาและสามารถประกอบศาสนพิ ธี
ที่ประชาชนเลื่ อมใสศรัท ธาด้ ว ยความบริสุท ธิ์ และให้ส ถาบัน ทั้ งหลายมีส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาสังคม
และวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง
(๖) กํ า หนดวิ ธี ก ารและวิ ธี ป ลู ก ฝั ง ชาติ นิ ย มให้ แ ก่ เ ยาวชนและประชาชนทุ ก หมู่ เ หล่ า
เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อประเทศ
๔. นโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์
(๑) ส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไขระบบสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มสาขาอาชีพทุกรูปแบบ
ให้มีประสิทธิภาพและบทบาทที่เข้มแข็งขึ้น ทั้งด้านการผลิตและการจัด จําหน่าย ตลอดจนการบริหาร
องค์กรเพื่อการพึ่งตนเองในยุคโลกาภิวัตน์
(๒) ประกันการผลิตและผลผลิต ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
การผลิตและราคาผลผลิตที่ตกต่ํา
(๓) ส่ ง เสริ ม การค้ น คว้ า และพั ฒ นาเกษตรกรรมแบบผสมผสานและแบบปลอดสารพิ ษ
ให้สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพขยายตลาดสินค้าเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ํา แม่น้ํา ชายฝั่งทะเล ทั้งประเทศให้เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติ
สะอาดปราศจากสารพิษเนื่องจากมลภาวะและพาหะของโรคต่าง ๆ
(๕) ปรับปรุง ระบบชลประทาน และน้ําต่าง ๆ ให้ทั่ว ถึงทุกภาค เพื่อผลประโยชน์ทางด้าน
การเกษตร การประปา และการป้องกันน้ําท่วมอย่างเป็นระบบ
(๖) สนับสนุนการตลาดการเกษตรของสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อผลการตลาดภายในประเทศ
และตลาดส่งออกอย่างเป็นระบบ
(๗) หยุดยั้งการทําลายป่าไม้และทรัพ ยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด พร้อมกับดําเนิน การฟื้น ฟู
อนุรักษ์สภาพป่าต้นน้ําลําธาร เพื่อคงไว้ซึ่งป่าไม้และธรรมชาติที่สมบูรณ์
(๘) ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิรูปที่ดิน ให้เป็น รูปธรรมอย่างจริงจังเพื่อป้องกัน การรุกล้ํา
เขตที่ดินที่เป็นป่าสงวนและที่สาธารณะ
(๙) สนับสนุนการปลูกป่าชายเลนทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการเพาะพันธุ์ปลาตามธรรมชาติ
(๑๐) ให้การสนับ สนุน การประมง รวมทั้งประมงน้ําจืด ประมงชายฝั่ ง และประมงไกลฝั่ ง
โดยออกมาตรการการทําประมงในเขตหวงห้ามและฤดูวางไข่อย่างเป็นระบบ
(๑๑) ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
๕. นโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
(๑) สนับสนุนและให้การคุ้มครองผลผลิตที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ
(๒) ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทย
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(๓) สนับสนุน และส่งเสริม ให้หน่ ว ยงานของรัฐและผู้ที่ มีขีด ความสามารถด้ านต่า ง ๆ ได้ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและผลผลิตด้านอุตสาหกรรม
(๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนอุตสาหกรรมภายใน
ครัวเรือนของชุมชนให้เป็นรูปธรรม
(๕) เร่งรัดการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกและความจําเป็นขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสาธารณูปโภค
ให้พอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศและการร่ว ม
ลงทุนกับต่างประเทศ
(๖) สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ค้นคว้าพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิตอุตสาหกรรม
ของประเทศ
(๗) ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล
(๘) ให้ ก ารสนั บ สนุ น และคุ้ ม ครองอย่ า งเต็ ม รู ป แบบกั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมของคนไทย
ทั้งโรงงานอุต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อที่จะเป็นหลักของระบบอุตสาหกรรมของชาติ
ในเชิงการผลิตเพื่อการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(๙) ให้การสนับสนุน ในการลงทุน ร่ว มกับบริษัท ต่างชาติ และโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
ในรูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มฐี านการผลิตอยู่ในประเทศไทย
(๑๐) ออกมาตรการให้ หน่ว ยงานของรั ฐทุก หน่ว ยงานมี ส่ว นร่ว มในการเป็น เจ้า ของโดยเป็ น
ผู้ถื อหุ้ น กั บบริ ษัท และโรงงานอุต สาหกรรมขนาดใหญ่ ข องชาติ เพื่ อเปิด โอกาสสนั บสนุ น ให้ผ ลผลิ ต
ของอุตสาหกรรมดังกล่าวได้มีส่วนในการนํากลับมาขายให้กับหน่วยงานของรัฐรวมถึงการพัฒนาและการ
วิจัยร่วมกันต่อไป
(๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบและต่อเนื่อง
๖. นโยบายด้านการศึกษา
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรักในการเรียนและการศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา
(๒) ส่ง เสริ ม และให้ ก ารสนับ สนุน ให้แ ก่ เด็ ก และเยาวชนที่ มีบิ ด า มารดา หรื อผู้ ป กครอง
ที่มีฐานะยากจนต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนทุกระดับการศึกษา
(๓) ออกมาตรการให้ครูและอาจารย์ต้องมีการพัฒนาในการสอนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๔) ปรับปรุงและพัฒ นาหลักสูต รและกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนา
การศึกษาของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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(๕) สนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ ทุ ก ระดั บ ได้ มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมร่ ว มกั น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนศึกษาของแต่ละคน จัดการการขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษาและให้มีมาตรการ
อย่างเฉียบขาดกับนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติผิดกฎของสถาบันการศึกษาอย่างร้ายแรง
(๖) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารผลิ ต บุ ค ลากรในสาขาวิ ช าชี พ ที่ กํ า ลั ง ขาดแคลนโดยมุ่ ง เน้ น เพื่ อ ให้
ความสําคัญต่อการพัฒ นาประเทศในอนาคต เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรม เป็นต้น
ให้พอเพียงทั้งปริมาณและคุณภาพ
(๗) สนับสนุน ให้ผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมและผู้พิการมีโอกาสเข้าศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
มากขึ้นโดยยึดถือการพึ่งตนเองเป็นหลัก
(๘) เสริ ม สร้ า งสวั ส ดิ ก าร ขวั ญ กํ า ลั ง ใจ และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า ง ๆ ให้ แ ก่ ค รู อ าจารย์
และบุคลากรทางด้านการศึกษาทุกระดับ
(๙) สนับสนุนให้มีการแปลและเรียบเรียงหนังสือหรือตําราเรีย น หรือเอกสารอ้างอิงที่ใช้ใน
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
๗. นโยบายด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง
(๑) พัฒ นาพลั งอํ านาจของชาติใ ห้เข้ มแข็งและมี ประสิท ธิภาพทุ กด้า นพร้ อมที่จะเผชิ ญ ภั ย
คุกคามจากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบ
(๒) ให้กองทัพมีบทบาทในการพัฒนาและร่วมมือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทั้งทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(๓) สร้ า งและพัฒ นาอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ ขึ้ น ใช้ เ องบนพื้น ฐานของการพึ่ ง ตนเองอย่ า งคุ้ ม ค่ า
และประหยัด
(๔) ปรับปรุงและสนับสนุน ด้านสวัสดิการทหาร องค์การทหารผ่านศึกและครอบครัวทหาร
ให้ดีขึ้นเพื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ
(๕) ปรับปรุงโครงสร้างของกองทัพให้มีขีดความสามารถ ศักยภาพ ความน่าเชื่อถือและความ
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการส่งเสริมทางด้านการศึกษา การซ้อมรบ การฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ มิ ต รประเทศในการแลกเปลี่ ย นเจ้ า หน้ า ที่ ท างการทหาร
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในการฝึกร่วมซ้อมรบ หรือการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งกันและกัน
(๗) ตั้งหน่ว ยตรวจสอบพิเศษ เพื่อป้องกันและติด ตามการแทรกแซงกิจการต่าง ๆ การทํา
จารกรรมจากขบวนการก่อการร้ายจากภายนอกประเทศอย่างจริงจัง
(๘) ให้เพิ่มประสิทธิภาพของกําลังทางทหาร ตํารวจตระเวนชายแดน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตลอดตามแนวชายแดนและแนวชายฝั่งทั่ว ประเทศ เพื่อป้องกัน การรุกล้ําและการแทรกแซง
จากต่างประเทศ
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(๙) ให้เพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มงวดของระบบการตรวจสอบคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ผู้ลี้ภัย ผู้ลี้ภัยการเมืองและอื่น ๆ
(๑๐) กําหนดแผนและมาตรการความมั่นคงของชาติให้เป็นรูปธรรมและชัดเจน
๘. นโยบายด้านการต่างประเทศ
(๑) ดําเนิน นโยบายอย่างอิสระโดยยึด หลักการของผลประโยชน์ และความมั่นคงของชาติ
เป็นสําคัญ
(๒) กระชับความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศทุก ๆ ประเทศโดยไม่เลือกการปกครองในลัทธิ
ที่แตกต่างกัน และให้ความสําคัญในด้านเชิงการทูตอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ให้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
(๔) ทบทวนและปรับปรุงสนธิสัญญาต่าง ๆ โดยที่ประเทศไทยเสียเปรียบให้ดีขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ
(๕) สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานทูตไทยที่ประจําอยู่ในต่างประเทศต่าง ๆ เป็นตัวกลางในการ
ขยายงานด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย การค้าขายและการส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้น้อยที่สุดโดยปราศจากเงื่อนไขที่จะทําลายประโยชน์
และความมั่นคง ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในทั้งปวงของชาติ
(๗) เน้น เพิ่มนโยบายทางการทูต ที่ประจําอยู่ในต่างประเทศให้ร ายงานและเก็บข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในทางการเมือง การค้าขาย สังคม และวัฒนธรรมให้มากที่สุด เพื่อความมั่นคงของประเทศ
ในด้านการปฏิบัติการทางการทูต
(๘) กําชับให้สถานทูตที่ประจําอยู่ในต่างประเทศให้ดแู ลช่วยเหลือคุ้มครอง และบริการคนไทย
ที่ไปอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจอยู่ในประเทศนั้น ๆ อย่างเป็นรูปแบบ
(๙) สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสถานทูตไทยหรือสถาบัน
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในต่างประเทศ
(๑๐) สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ย นทางด้านวิชาการทหาร ผ่านผู้ช่วยทูต ฝ่ายทหารเพื่อความ
มั่นคงของประเทศ
(๑๑) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารตั้ ง องค์ ก รระหว่ า งประเทศ เพื่ อ ประสานกั บ ตํ า รวจสากลในกรณี
ผู้ก่อการร้ายข้ามชาติและการติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่หลบหนีเข้ามาแฝงตัวภายในประเทศ หรือการ
หลบหนีออกนอกประเทศ
๙. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๑) ส่งเสริม การวิจั ย และพัฒ นาด้านวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี โดยเน้น ให้อาจารย์จาก
สถาบันการศึกษาจากส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนนักวิชาการจากภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
เพื่อประโยชน์ใ นเชิงอุ ตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิช ยกรรม การบริหาร และคุณ ภาพชีวิต ของ
ประชาชนและการส่งออก
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(๒) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยี กั บ นานาประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาเทคโนโลยี
เพื่อก่อให้เกิดความคิดริเริ่มและเพื่อให้เทคโนโลยีเหล่านั้นมีคุณภาพและพอเพียงเพื่อที่จะพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติต่อไป
(๓) ให้นําเทคโนโลยีของการใช้พลังงานจากธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ในเชิง
อุตสาหกรรม การเกษตร และการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์โดยรวมของประชาชน
(๔) สนับสนุนให้หน่วยงานเอกชนสามารถนําเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่คิดค้นโดยคนไทยมาประยุกต์
เพื่อผลิตออกจําหน่ายสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๕) สนับสนุนให้มีการลงทุนวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับต่างประเทศ เพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ
๑๐. นโยบายด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ และคําสั่งที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับแรงงานและสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
(๒) ขยายการว่าจ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากยิ่งขึ้นและให้มีองค์กรของรัฐมาดําเนินการ
ควบคุมและดูแลการว่าจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไม่เป็นธรรมให้หมดสิ้นไป
(๓) เพิ่มความมั่นคงในการทํางานและหลักประกันในการทํางานแก่ผู้ใช้แ รงงานทั้งที่ทํางาน
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีองค์กรของระบบการประกัน สังคมมาเป็น ผู้รับรองในกรณีต กงาน
เจ็บป่วย ลาคลอด และอื่น ๆ
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุ่มสมาคม และชมรมต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและความมั่นคงของชาติ
(๕) สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ระบบแรงงานสั ม พั น ธ์ การคุ้ ม ครองแรงงานและมาตรการ
ความปลอดภัยในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคีให้นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
(๖) ส่ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การฝึ ก อบรมแก่ ป ระชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกป้ อ งสิ ท ธิ
และผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๗) จัดตั้งศูนย์สารนิเทศและสวัสดิการให้เป็นศูนย์ข้อมูลในการจัดหางาน การจัดทําทะเบียน
ผู้ใช้แรงงาน การจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง การเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ การให้สวัสดิการแรงงาน
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ผู้ใช้แรงงาน
(๘) ส่งเสริมและปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีกองทุนบํานาญแห่งชาติสําหรับผู้ใช้แรงงานทุกสาขา
อาชีพ เพื่อเป็นหลักและประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตภายหลังจากการเกษียณอายุ
(๙) ส่งเสริมและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้มีกองทุนเพื่อสวัสดิการแรงงานและสังคมแห่งชาติ
และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงานสูงสุด
(๑๐) ส่งเสริมและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้มีกองทุนการประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งผู้ใช้แรงงาน
ครอบครัว ผู้ว่างงานรวมจนกระทั่งถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
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๑๑. นโยบายด้านสตรี เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
(๑) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้หญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกันและขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรี เพื่อให้สตรีมีสิทธิและเสรีภาพโดยสมบูรณ์ในการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม
(๒) จัดหางานที่เหมาะสมและสงวนลิขสิทธิ์ของงานบางประเภทสําหรับสตรี เพื่อเปิดโอกาส
ให้สตรีมโี อกาสหางานทําได้มากขึ้น
(๓) คุ้มครองสวัส ดิภ าพเด็ก เยาวชนและผู้ด้ อยโอกาสในสัง คมให้ มีค วามเป็ น อยู่ใ นสั งคม
อย่างเป็นธรรมและมีอาชีพที่เหมาะสม
(๔) ให้ก ารคุ้ มครองการใช้แ รงงานเด็กอย่างเข้ มงวดโดยการใช้ แ รงงาน งานจะต้ องได้รั บ
การยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ และไม่ใช้แรงงาน
เด็กไปในทางที่ผดิ และเกินกว่าเวลาที่กฎหมายระบุไว้
(๕) ออกกฎหมายลงโทษบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ทําทารุณกรรมและไม่เอาใจใส่ในการ
เลี้ยงดูบุตรหรือเด็กที่อยู่ในความอุปการะ
(๖) ให้การสนับสนุนบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในการช่วยเหลือทางด้านการเงินในกรณีที่มี
ภาระเรื่องบุตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกรณีที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน รัฐบาลจะต้องสนับสนุนให้เด็กไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีโ อกาสเข้าเรียนในโรงเรีย น
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
(๗) สนับสนุนให้มีองค์กรของรัฐเพื่อที่จะดูแลเด็กอนาถาที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งให้มีโ อกาส
ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่ทางรัฐบาลจะสามารถจัดสรรหามาได้อย่างเต็มความสามารถ
(๘) สนับสนุนให้มีองค์กรของรัฐ เพื่อที่จะดูแลและให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
เช่น ผู้ที่ทุพพลภาพ ผู้ที่เกิดมาไม่สมประกอบและไม่สมประกอบอันเกิดจากอุบัติเหตุให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
และอบอุ่น
๑๒. นโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(๑) กําหนดแผนการใช้และพิทักษ์ทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด
(๒) ให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญ และคุณค่าของระบบนิเวศน์รวมทั้ง
ทรัพยากรของชาติแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
(๓) เร่งรัดและป้องกันการแก้ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
(๔) ฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายไปอย่างมาก
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และอนุรักษ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของธรรมชาติให้คงไว้อย่างเป็นรูปธรรม
(๕) พัฒนาการใช้พลังงานจากธรรมชาติและทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิด
ผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมและมุ่งพึ่งตนในด้านนําเข้าพลังงานหลักจากต่างประเทศ และให้เก็บพลังงาน
ที่มีอยู่ภายในประเทศเป็นพลังงานสํารอง
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๑๓. นโยบายด้านการต่อต้านยาเสพติดและโรคติดต่อที่รุนแรง
(๑) ป้องกันและปราบปรามการผลิต การจําหน่าย การเสพยาเสพติดให้โทษอย่างเฉียบขาด
(๒) ป้องกันและปราบปรามการนําเข้ายาเสพติดให้โทษทุกชนิดจากต่างประเทศอย่างเฉียบขาด
(๓) สนับสนุนให้การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพของทหาร และตํารวจตระเวนชายแดน
ในการป้องกันการนําเข้าและจําหน่ายประเภทยาเสพติดให้โทษตามแนวชายแดนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
(๔) ให้ความคุ้มครองและกักกันผู้ที่ติดยาเสพติด และใช้วิธีทางการแพทย์เพื่อให้เขาเหล่านั้น
กลับสู่สภาพเดิม
(๕) ให้มีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรุนแรงในกรณีที่สืบทราบได้ว่ามีส่วนพัวพันกับ
การผลิต การจําหน่าย และการเสพยาเสพติดให้โทษ
(๖) ให้เข้มงวดกับการนําเข้ายาปราบศัตรูพืชที่มีสารพิษเจือปน และการนําเข้าพืชหรือผลไม้
จากต่างประเทศที่อาจจะก่อให้เกิดโรคระบาดติดต่อมีผลเสียต่อการเกษตรของประเทศ
(๗) ให้ความสําคัญและเข้มงวดกับการนําเข้าสัต ว์หรือพาหะต่าง ๆ ทุกชนิดจากต่างประเทศ
ให้มากที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นพาหะร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อการบริโภคภายในประเทศ
(๘) ให้ความเข้มงวดกับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาภายในประเทศ ซึ่งอาจจะนําโรคระบาด
ร้ายแรงต่าง ๆ เข้ามาภายในประเทศได้
๑๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
(๑) สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขและสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง
(๒) เพิ่มมาตรการการควบคุมการโฆษณาสินค้าบางประเภทที่ให้โ ทษต่อสุขภาพและร่างกาย
ของประชาชน
(๓) สนับสนุนให้อนามัยตําบล อําเภอ และโรงพยาบาลทุกจังหวัดให้มีการบริการที่ดีและทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
(๔) ปรับโครงสร้างการให้บริการของด้านบริการต่าง ๆ ของสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การรักษาโรคต่าง ๆ โดยผ่านข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ การเก็บสํารองยาชนิดต่าง ๆ ไว้ที่ศูนย์
ของจังหวัด เป็นต้น
(๕) ควบคุมการคิดค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
(๖) เพิ่มมาตรการการให้บริการของโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและจัด
ให้มีแพทย์และพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในต่างจังหวัด
๑๕. นโยบายด้านการสื่อสารและการคมนาคม
(๑) ป้องกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชนและสนับสนุนให้มีการค้าเสรี
(๒) ยกเลิกสัมปทานที่เอาเปรีย บประชาชน หรือผ่อนปรนลงมาเพื่อให้เกิด ความเป็น ธรรม
ในการบริการประชาชน
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(๓) ให้มีการจัดสรรแถบคลื่นวิทยุซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวม
(๔) ให้เพิ่มมาตรการแก่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐให้เป็น
เจ้ า ของแถบคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ ห รื อ สั ม ปทานอื่ น ๆ โดยจะต้ อ งมี โ รงงานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นและประกอบ
ภายในประเทศ
(๕) สนับสนุนให้มีการขยายเส้นทางในการคมนาคมทั่วประเทศที่ประหยัดโดยเฉพาะการสื่อสาร
และการขนส่งทางน้ํา ทางรถไฟรางคู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการคมนาคม ทางรถยนต์ทางบก และทาง
อากาศ
(๖) ป้องกันการลงทุนทั้งในด้านการสื่อสารและคมนาคมที่ซ้ําซ้อน
(๗) สนับ สนุ นและส่ งเสริ มการให้ก ารบริก ารสื่อ สารและคมนาคมขั้น พื้น ฐานของรั ฐที่ มีต่ อ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
(๘) จัดระบบการจราจรทุกจังหวัด ให้เป็นระเบีย บและเป็นรูปธรรม เพื่อลดมลภาวะและการ
สูญเสียพลังงาน อุบตั ิเหตุ เวลา และอื่น ๆ
(๙) ลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรที่ทําให้การจราจรติดขัด รวมทั้งการใช้เส้นทางการบรรทุกน้ําหนัก
ที่มีผลต่อสาธารณูปโภคของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม
๑๖. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชนโดยการ
สร้างสถานที่ฝึก สถานที่แข่งขัน และสถานที่พักผ่อนสาธารณะให้พอเพียงโดยเฉพาะในเมืองใหญ่
(๒) ส่งเสริมให้ทุกจังหวัดมีสโมสรโดยรวมของจังหวัดและอําเภอ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า
มีโอกาสได้เป็นสมาชิกเพื่อฝึกซ้อมหรือเล่นกีฬาตามที่ตนเองชอบ
(๓) สนั บสนุ น และส่ ง เสริ มให้เ อกชนมีส โมสรการกี ฬ าของตนเอง เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รเหล่า นั้ น
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและสามารถพัฒนาให้เป็นสโมสรระดับชาติได้
(๔) ส่งเสริมให้มีสนามเด็กเล่นและสนามกีฬาทุกหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่ตามจํานวนที่ระบุไว้ใน
กฎหมาย
(๕) ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะทุกแห่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นเพื่อเป็นปอดของธรรมชาติ
(๖) ส่งเสริมการกีฬ าและรักกี ฬาของชาติให้ มีข วัญ กําลั งใจและความสามารถอย่ างแท้จริ ง
เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้สร้างชื่อให้กับประเทศชาติต่อไป
ข้อบังคับพรรคประชาธิปไตยใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับพรรคประชาธิปไตยใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งพรรคประชาธิปไตยใหม่
เมื่อวัน ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีมติเอกฉัน ท์กําหนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทาง
และหลั ก เกณฑ์ ใ นการบริห ารพรรคและการดํ า เนิน กิ จ การทางการเมื อ งของพรรคให้ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดข้อบังคับพรรคไว้
ดังต่อไปนี้
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ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคประชาธิปไตยใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ใ ช้ข้อ บังคั บนี้ ตั้งแต่วัน ที่น ายทะเบี ย นพรรคการเมื องรั บจดแจ้ งการจัด ตั้งพรรค
การเมืองเป็นต้นไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ พรรคการเมื อ งที่ ใ ช้ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “พรรคประชาธิ ป ไตยใหม่ ” เขี ย นเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “NEW DEMOCRACY PARTY” ใช้ชื่ออักษรย่อว่า “ปธม.” หรือ “NDCP.”
ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรค ความหมาย และตรายาง
(๑) พรรคประชาธิปไตยใหม่ใช้เครื่องหมายเป็นภาพลูกโลกและดอกบัวสี่ด อก ด้านบนของ
เครื่องหมายมีคําว่า “พรรคประชาธิปไตยใหม่” ด้านล่างเครื่องหมายมีคําว่า “NEW DEMOCRACY
PARTY” ดังภาพ

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
ชื่อ “พรรคประชาธิปไตยใหม่” หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความมีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่น เพื่อการ
พัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง อันนํามาซึ่ง
ความรู้รักสามัคคีแ ละความสุข ของประชาชนและความเจริญ รุ่ง เรืองของประเทศชาติ ด้ว ยหลักการ
ประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วตามวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตยสากล
ลูกโลก หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเป็นสากล ประชาคมโลก และมวลมนุษยชาติ อันจะ
นําไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแห่งสากล
ดอกบัว สี่ด อก หมายถึง สัญ ลักษณ์แ ห่ง ความสงบสุข ดอกไม้แ ห่งคุณ ธรรม ความบริสุท ธิ์
ผุด ผ่อ งและคุณ งามความดี เปรีย บได้ กั บหลั กธรรมคํา สอนของศาสนาทุ ก ศาสนา อั น จะก่อ ให้เ กิ ด
ประโยชน์สุขสถาพรร่วมกันแห่งมวลมนุษยชาติ
เส้น รอบวงกลม หมายถึง สัญ ลั กษณ์แ ห่งความกลมเกลี ย ว เป็น หนึ่ งเดี ย วของคนในชาติ
ด้วยเคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเคารพอย่างสูงสุดเพื่อความ
รักสามัคคี และความมั่นคงของชาติ
พรรคประชาธิปไตยใหม่ มีสีประจําพรรค คือ
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สีม่ ว ง หมายถึ ง สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง อุ ด มการณ์ อั น มุ่ ง มั่ น ความเป็ น ผู้ นํ า เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงและเป็นชัยชนะแห่งคุณธรรมและการเจริญเติบโตในทุก ๆ ด้านของสังคมและประเทศชาติ
สีทองหรือสีส้ม หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความหวังและความกล้าหาญก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ
ที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองให้เป็น ประชาธิปไตยอย่างสมบูร ณ์
แท้จริงสืบไป
สีขาว หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ ความมีเสถียรภาพ ความบริสุทธิ์ และสันติธรรม
ของประเทศชาติและสังคมโลก โดยยึดหลักธรรมคําสอนของทุกศาสนา
เมื่อรวมกันแล้วมีความหมายว่า “สัญลักษณ์แห่งอุดมการณ์อันแรงกล้าที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่ง
คุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนาการเมืองการปกครอง ให้มีความบริสุทธิ์ผุดผ่อง
เพื่อการบริหารประเทศชาติด้วยครรลองแห่งประชาธิปไตยอันเคารพซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนพลเมือง
ทุกชนชั้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยหลักสิทธิมนุษยชน เคารพเทิดทูนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อยกระดับความเป็นประชาธิปไตยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน
และสมบูรณ์อย่างแท้จริง และมุ่งสร้างสังคมแห่งคุณธรรมรู้รักสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวของ
คนในชาติร่วมกับประชาคมโลก อันนํามาซึ่งความสันติสุขสถาพรของมวลมนุษยชาติ ยังก่อให้เกิดความ
เจริญ รุ่งเรืองของประเทศชาติและความสุขอย่างยั่งยืน ของประชาชนบนพื้น ฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตลอดนิรันดรกาล”
(๒) ตรายางเครื่ อ งหมายสํ า หรั บ ประทั บ รั บ รองเอกสารของพรรค เป็ น เครื่ อ งหมายย่ อ
ในลักษณะเดียวกันตาม (๑) แต่ใช้สีเดียวล้วน ดังภาพ

ข้อ ๕ สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๑/๕๖๓ หมู่ที่ ๑๘ ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐
ข้อ ๖ สาขาพรรคประชาธิ ป ไตยใหม่ ที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ มั ต ิ ใ ห้ จ ั ด ตั ้ ง ณ ที ่ ใ ดให้ เ รี ย กว่ า
“พรรคประชาธิปไตยใหม่ สาขา....................” โดยที่จะมีชื่อใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคกําหนด
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หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๓) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ข้อ ๘ การสมั ค รเป็ น สมาชิ ก พรรคให้ ยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ์ ข องพรรคด้ ว ยตนเอง
พร้อมด้วยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบีย นพรรคการเมืองกําหนด และให้คํารับรองว่าตนมิได้เป็น
สมาชิกพรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ให้น ายทะเบีย นสมาชิก พรรคเสนอใบสมัครสมาชิกต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พร้อมด้วยคําคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรค ต้องทําเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
สองคนและต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย
คําคัดค้านให้ยื่นต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคแล้วแต่กรณี
และให้สงวนคําคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ
ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกโดยจะมีคําคัด ค้านหรือไม่
ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือว่าเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
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การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถ้าสมาชิกผู้นั้นดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรด้ ว ย มติข องพรรคต้อ งเป็น มติ ข องที่ป ระชุมร่ ว มของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิ ก
สภาผู้ แ ทนราษฎรที่ สังกั ด พรรค และมติ ดังกล่าวต้องมี ค ะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่าสามในสี่ข องจํ านวน
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ
แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ที่พ รรคมีมติคัด ค้านว่ามติ
ดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าว
มิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน ที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขา
พรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
(ข) เป็น ผู้ที่พ ร้อมที่จะเสีย สละ และพากเพีย รในการทํางานเพื่อพรรคและอุด มการณ์
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
(ค) เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ มี อุ ด มการณ์ อ ย่ า งแรงกล้ า และยึ ด มั่ น ในแนวทางของพรรค
ศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
(ง) เป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ มี ปั ญ หาขั ด แย้ ง หรื อ ข้ อ บกพร่ อ ง จนได้ รั บ การตํ า หนิ จ ากคณะ
กรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
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ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เสถี ย รภาพของพรรคและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ด้วยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให้
ความร่วมมือในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนนโยบายและมติ
ของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่การมี
บทบาททางการเมื อ งและเข้ า สู่ ก ารบริ ห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
ตามอุดมการณ์
(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองสมาชิกของพรรคจากอิทธิพล อํานาจมืด และส่งเสริมอาชีพ
ให้กับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให้ความสําคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่าสมาชิก
พรรคเป็นบุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค
หมวด ๕
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามวิถีทางระบบ
รัฐสภาเป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กําหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมือง
แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) พรรคจะเตรีย มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ
เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
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(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์ของพวกเขา
ยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององค์กรชุนชนท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ย น
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
(๖) พรรคจะส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก และประชาชนทั่ ว ไปได้ เ ข้ า ชม หรื อ เข้ า ฟั ง การอภิ ป ราย
หรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง
หมวด ๖
วินยั และจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ร่วมกันสร้าง
พรรคให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณ ภาพเป็น ที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย
ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับต้องยึดมั่นใน
อุด มการณ์ข องพรรค และไม่ฝ่า ฝืน ต่ อระเบีย บข้ อบัง คับพรรค มติข องคณะกรรมการบริห ารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง
(๒) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคไปแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้ อ งไม่ โ จมตี
หรื อ วิ พ ากษ์ วิ จารณ์ ส มาชิ ก พรรคด้ ว ยกั น หรื อ องค์ ก รของพรรคต่ อ บุ ค คลภายนอกในทางที่ เ สี ย หาย
และบ่อนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ปกปิดความผิด
และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ต้องรีบแจ้ง
ให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผู้ป ฏิบั ติง านของพรรคไม่ พึ งนํ าความลับ ของพรรคที่ไ ด้มี มติ ไ ว้ไ ปเปิด เผยต่อ บุค คลอื่ น
แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม
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(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้
ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําให้การเมืองมีคุณธรรม
สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได้ ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติและดํารงชีวิตด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๓) ต้องศึกษาและทําความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบใหญ่ด้ว ยการเสียสละและให้ความรู้
ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๑๙ ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเป็น คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเป็น องค์กรหลักในการ
บริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ข้อ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่พรรค โดยการ
ลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่ต้องมี
ผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๙
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(๓) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหาร
พรรคในตําแหน่งต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเหมาะสม และการเสี ย สละให้ กั บ พรรคจํ า นวนกึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะ
กรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจํานวนที่มีเศษ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให้ ส มาชิ ก ที่เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่เ ป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ สมาชิก เพื่ อ ให้ ที่ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กเป็ น
กรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํ านึ งถึ งการให้ มีผู้แ ทนจากภาคต่า ง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อ
กับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก
(๖) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออก ให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือว่าหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย
เมื่อตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้าพรรค
มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทําหน้าที่แทนจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่างซึ่งต้องกระทําภายในหกสิบวัน แต่ถ้าตําแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นตําแหน่งหัวหน้าพรรค
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน และให้มีอํานาจเรีย ก
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งหัวหน้า
พรรคว่างลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในข้างต้น ให้หัวหน้าพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ่เพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
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ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยกเว้นกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากสมาชิกภาพ
ของพรรค
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหน่ว ยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็น ไปตามนโยบายพรรค
และข้อบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไม่ให้พ รรคการเมืองและผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งใช้เกิน วงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรแบบสัดส่วน ให้จัด สรรเป็น
จํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อแต่ละบัญชี
ที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ให้จดั สรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ่ า ยต่ า ง ๆ ของพรรค
คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการต่าง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดําเนินงานของพรรคเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๙) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ
ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
ของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
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(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติง านของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แต่งตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผู้อํานวยการสํานักงานใหญ่พรรค รองโฆษกพรรค
ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานใหญ่พรรค หรือตําแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํ า นาจหน้ า ที่ อื่ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ ง ไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ข้อ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็น ประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็น ในการดําเนินการทางการเมืองให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได้โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ฉ) แต่งตั้งคณะผู้บริหารพรรคจํานวนไม่เกิน ๕ คน อันประกอบไปด้วย หัวหน้าพรรค
เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค และกรรมการ หรือบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
(ช) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็น ผู้ต รวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรคในกิจการที่หัวหน้าพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ
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(ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหาร
พรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญ ญิก พรรค มีหน้ าที่ใ นการควบคุม รายรับ รายจ่า ยเงิ น บัญ ชี ท รัพ ย์สิน หนี้สิ น
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิกและการพ้นจากตําแหน่ง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
ข้อ ๒๕ คณะผู้บริหารพรรคตามข้อ ๒๔ (๑) (ฉ) มีอํานาจหน้าที่ในควบคุมดูแลการบริหาร
จัดการภายในสํานักงานพรรค เสนอแผนการดําเนินกิจการของพรรคและการดําเนินกิจการทางการเมือง
ของพรรคต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๖ การพิ จ ารณาส่ งผู้ สมั ค รรั บ เลื อกตั้ งเป็น สมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎรทั้ ง แบบแบ่ งเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิ จ ารณาส่ ง ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ ง
ให้ คณะกรรมการคัด เลือ กผู้ ส มัค รรั บ เลื อกตั้ งของพรรคการเมือ ง พิจ ารณาเสนอความเห็น ต่ อคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
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มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรให้เป็นที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๒๗ ภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรค
การเมืองต้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
ข้อ ๒๘ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
พรรค ตามความประสงค์ของสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบีย น
ราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๒๙ การจัดตั้งสาขาให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้
(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้งสาขา
พรรคต่อสํานักงานใหญ่พรรคเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่งบัญชีรายชื่อตาม
(๑) ไปด้วย
ข้อ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ให้มีหนังสือ
แจ้งต่อตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเป็นครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคได้ประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแล้วให้
แจ้งสํานักงานใหญ่พ รรคทราบ เพื่อให้หัว หน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป การประชุมเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าวต้องมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ใน
จังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ข้อ ๓๑ ให้ มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
เป็นผู้ดําเนินการซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
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(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ข้อ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๓๓ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคให้ ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ และให้
ลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๑
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลําดับแรกแล้วเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขา
พรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่ อบุค คลที่ จะได้รั บเลื อกตั้งเป็น คณะกรรมการสาขาพรรคจะต้อ งมี ผู้รับ รอง
ไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๓๔ ให้สาขาพรรคการเมือง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนิน การให้เป็น ไปตามนโยบายพรรค ข้อบัง คับพรรคและพระราชบั ญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาท้องถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแต่สิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรคและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานการประชุม
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(ค) เรี ย กประชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรคโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจั ด ตั้ ง ขึ้น เพื่อ ขอให้ มีก ารทบทวนมติ ใ นกรณีที่ มี ความจํ า เป็ น แต่ทั้ ง นี้ต้ อ งไม่ เกิ น สามวั น
ซึ่งหากพ้นกําหนดดังกล่าวให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บงั คับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง ให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได้ โดยความเห็ น ชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีป ระธานสาขาพรรคไม่ อาจปฏิบั ติหน้ าที่ไ ด้ให้ ผู้ที่มี ตําแหน่ง รองลงมาลํา ดับต้ น
ทําหน้าที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ให้ปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุ ก ารสาขาพรรค มี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขานุ ก ารสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมรายรับ-รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน
และงบการเงินของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ ของสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิด ชอบตามที่ประธานสาขา
พรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
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ข้อ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหน่งคณะกรรมการสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่งหรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขา
พรรคที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบีย นการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่
ข้อ ๓๗ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๓๖
(๓) ลาออก
(๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๘ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของสาขา
นั้นเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ให้มอบหมาย
ให้รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้
ข้อ ๓๙ ให้จัด การประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปี
และรับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
ส่วนที่ ๑
การประชุมใหญ่พรรคการเมือง
ข้อ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัด ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ของพรรคอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ส่ว นการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน
มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง
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ข้อ ๔๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมีดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๔๒ ในการประชุ มใหญ่ต้ อ งมี ส มาชิ กตามข้ อ ๔๑ มาประชุ มไม่ น้อ ยกว่ า สองร้อ ยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
การลงมติให้ถือเสีย งข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่ มีเสีย งเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๓ ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม ให้
รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคลําดับต้นไม่มาให้รองหัว หน้าพรรคลําดับ
ถัดมาทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้า
เลขาธิการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณีทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๔ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
(๓) เลือกตั้งหัว หน้าพรรคการเมือง รองหัว หน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรค
การเมือง และกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการนโยบาย
พรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) การดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) ดํ า เนิ น การสํ า หรั บ ปี ต่ อ ไป โดยเฉพาะการหารายได้ ก ารส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๔ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
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ข้อ ๔๕ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวให้หัวหน้าแจ้งกําหนดการประชุมให้สมาชิก
พรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมด้วย
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๔๖ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง และหัวหน้า
พรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรีย กประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ต ามความจําเป็น
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหาร
พรรคทั้งหมดร่วมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้หัวหน้าพรรค
เป็นประธานที่ประชุมถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองหัวหน้าพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุมแต่ถ้า
เลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเสียงข้างมาก
ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจําปีของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสาขาพรรค
การเมื อ งต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ เพื่ อ ให้ ก ารเห็ น ในการเสนอชื่ อ บุ ค คลผู้ ส มควรได้ รั บ
การพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองทั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและแบบสัดส่วนในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ข้อ ๕๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองประกอบด้วย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติใ ห้ถือ เสีย งข้ างมากของสมาชิก ที่มาร่ว มประชุม กรณี ที่มีเ สีย งเท่ ากัน ให้ ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

ข้อ ๕๑ ให้ประธานสาขาพรรคเป็น ประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขา
พรรคไม่มาประชุมให้รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ใน
ที่ประชุมให้ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็น ประธานที่ประชุม
และให้เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
ข้อ ๕๒ กิจการดังต่อไปนี้ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น
(๑) กิจ การตามที่บั ญ ญัติ ไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ยพรรคการเมื อ ง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๓ คํ า บอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรคทุ ก คราวให้ ป ระธานสาขาพรรค
แจ้งกําหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันโดยระบุวัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมด้วย
ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนและประธาน
สาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็นหรือตามคําร้องขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งร่วมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีประชุม
พิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งหรือคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุมโดยให้ประธานสาขาพรรค
เป็น ประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ร องประธานสาขาพรรค
ทําหน้าที่แ ทนและให้ เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรค
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้กใ็ ห้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๗ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพ ย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน อาจคํานวณเป็น เงิน ได้ข องพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทําบัญ ชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง
ข้อ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยครบถ้วน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชีต าม (๓) และ (๔) ต้ องลงรายการให้แ ล้ วเสร็ จภายในสิ บห้ าวั น นั บ แต่ วัน สิ้น เดื อ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายได้ของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง
ข้อ ๕๙ พรรคการเมืองอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรัพ ย์สิ น หรือ ประโยชน์อื่ น ใดอั น อาจคํ านวณเป็ น เงิน ได้ ที่ไ ด้จ ากการบริจ าค
แก่พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
ข้อ ๖๐ สมาชิ กพรรคการเมื องอาจเสี ย ค่า บํา รุ งพรรคประจํ า ปี ส่ ว นอั ต ราที่จ ะเก็ บเท่า ไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้นให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๖๑ การบริ จ าคแก่ พ รรคการเมื อ งให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย ประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๖๒ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่าได้กระทําหรือละเว้นการกระทําอันควรแก่การ
ลงโทษต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคมีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หน้า ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

ข้อ ๖๓ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๖๒ แล้วให้หัวหน้าพรรคมอบอํานาจให้กรรมการบริหาร
พรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูลหัวหน้า
พรรคมี อํานาจสั่ง ยกข้ อกล่า วหานั้น เสี ย ได้ แต่ หากสอบสวนแล้ว เห็ น ว่า มีมู ลให้เสนอข้อ กล่า วหานั้ น
พร้อมทั้งรายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่งตั้งกรรมการหรือสมาชิกไม่เกินกว่าห้าคน เป็นกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นต่อ
หัวหน้าพรรคก็ได้
ข้อ ๖๔ ในการพิ จ ารณาข้ อ กล่ า วหาสมาชิ ก ต้ อ งให้ โ อกาสแก่ ผู้ถู ก กล่ า วหาแก้ ข้ อ กล่ า วหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่หัว หน้าพรรคเห็น ว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค
ให้หวั หน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ ๖๖ การพ้นจากสมาชิกพรรคกรณีเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดําเนินการต่อไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคท้าย
หมวด ๑๔
การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายของพรรคและข้อบังคับพรรค
ข้อ ๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค จะทําได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๖๘ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
(๒) ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หน้า ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๖๙ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะช่วยกันดํารงรักษาพรรคให้ดํารงอยู่คู่ปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เว้นแต่สิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย
ข้อ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรคให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่พ รรคการเมืองต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแล้วตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตยใหม่
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตยใหม่ จํานวน ๙ คน คือ
๑. นายสุรทิน
พิจารณ์
หัวหน้าพรรค
๒. นายนิพนธ์
ชื่นตา
รองหัวหน้าพรรค (คนที่ ๑)
๓. นายจํารูญ
ผายพิมพ์
รองหัวหน้าพรรค (คนที่ ๒)
เลขาธิการพรรค
๔. นายวิมล
สารมะโน
๕. นางบุญเพ็ง
เทพจั้ง
รองเลขาธิการพรรค
๖. นายปฏิวัติ
พิจารณ์
เหรัญญิกพรรค
๗. นางกชวรรณ
เขมะประสิทธิ์
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นายสุระพล
เมืองจันทร์
โฆษกพรรค
๙. นางหนั่น
พลศีลา
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

