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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเพื่ออนาคต
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคเพื่ออนาคต ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖ ตั้งแตวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย พรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคเพื่ออนาคต ดังนี้
นโยบายพรรคเพื่ออนาคต พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. ดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ ยึดมั่น สงเสริม และรักษาไวซงึ่ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และทรงไวซึ่งพระราชอํานาจทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ดังที่เคยมีมาตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อเปนพระราชอํานาจที่ทรงใชปกปกษรักษาบานเมืองและคุมครองประชาชน
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไวในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได เพื่อใหสถาบัน
พระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ เปนรมโพธิ์รมไทรของพสกนิกร และเปน “เสาหลัก”
ใหกับชาติบานเมืองตลอดไป
นอมนําพระราชดํารัส พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจ และหลักการทรงงาน มาเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนไทย
สนับสนุนโครงการพระราชดําริและโครงการตาง ๆ ของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอประชาชน
สงเสริมการศึกษาแกประชาชนและเยาวชนใหเห็นถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย
ที่มตี อชาติบา นเมืองและประชาชน ตั้งแตครั้งอดีตจนถึงปจจุบันรวมทั้งในอนาคต และความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริยในบริบทระบอบประชาธิปไตยของไทยและบริบทสังคมไทย
๑.๒ สงเสริมการศึกษา สรางกระบวนการเรียนรู และปลูกฝงแนวความคิดระบอบประชาธิปไตย
ที่ถูกตองใหแกประชาชน เชน หลักการอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน หลักการสิทธิเสรีภาพของประชาชน
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ที่ไมละเมิดและตองเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น หลักการปกครองโดยกฎหมาย หลักการความเสมอภาค
ทางกฎหมายและทางโอกาส หลักการเสียงขางมากที่ตองเคารพ รับฟง และคุมครองเสียงขางนอย
หลักการแบง แยกอํานาจและถว งดุลอํานาจ หลักการการเมืองภาคประชาชน เปน ตน โดยเฉพาะ
ระบอบประชาธิป ไตยที่สอดคลองกับบริ บทสังคมไทยและมีสถาบัน พระมหากษัตริยเปน “เสาหลัก ”
ใหกับชาติบานเมือง
๑.๓ การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ
หนวยงานของรัฐ จะตองเปนไปตามหลักนิติธรรม คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
โดยเฉพาะจะตองเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศและความผาสุกของประชาชน
๑.๔ สง เสริม กระบวนการเลื อกตั้ ง ที่บ ริ สุทธิ์ ยุติธ รรม สง เสริ ม การรณรงคห าเสีย งเลื อกตั้ ง
ดว ยนโยบายที่ มีค วามรับ ผิด ชอบตอ ประเทศและประชาชนส ว นรวม สนับ สนุ น ให ป ระชาชนใช สิท ธิ
ออกเสียงเลือกตั้งโดยอิสระ ปราศจากการถูกชักจูงที่มิชอบและการขมขูคุกคาม ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ตองวางตัวเปนกลางในการเลือกตั้งอยางแทจริง การปลูกฝงคานิยมยอมรับผลการเลือกตั้งแกประชาชน
และทุกฝาย
๑.๕ การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ตองเปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น การทุจริตคอรรัปชั่น
ถือเปนศัตรูของผลประโยชนสวนรวมและผลประโยชนของประชาชนทุกคน
๒. ดานอุดมการณและคานิยมของชาติ
๒.๑ สงเสริมใหคนในชาติมีความรูความเขาใจและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรความเปนมาของชาติ
ความเปนไทย บรรพบุรุษไทย ประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และมรดกไทยที่ตกทอดสืบมา รวมทั้ง
ตระหนักถึงความสําคัญที่จะตองรักษาไวใหลูกหลานในอนาคต
๒.๒ สงเสริมความรักชาติเปนอุดมการณของชาติ ปลูกฝงคานิยมรักชาติ รักษาผลประโยชนของชาติ
เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว สงเสริมคานิยมการตอตานและไมยอมรับการกระทําที่เปนการทําลาย
ผลประโยชนของชาติ เชน สรางคานิยมตอตานและไมยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนตน
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๒.๓ ปลูกฝง คานิยมดีงามที่มีอยูคูสัง คมไทยมาแตเดิม ใหดํารงอยูตอไป เชน ความกตัญ ู
ความเป น พี่ น อ งเห็ น อกเห็ น ใจและช ว ยเหลื อ กั น ระหว า งคนไทยทุ ก เชื้ อ ชาติ ศาสนา และทุ ก ภาค
การยึดมั่นในความดีและการทําความดี ละเวนความชั่ว ความซื่อสัตยสุจริตและซื่อตรง ความวิริยะอุตสาหะ
ประกอบสัมมาชีพ การไมเห็นแกทรัพยสินเงินทองมากกวาความดีและความถูกตอง เปนตน
๒.๔ ส ง เสริ ม ให อุ ด มการณ แ ละค า นิ ย มของชาติ เ ป น อั ต ลั ก ษณ ข องชาติ แ ละของคนไทย
ที่คนทั่วโลกรับรูไดวานี่คือประเทศไทยและคนไทย
๓. ดานความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
๓.๑ สงเสริมบทบาทและภารกิจของกองทัพและตํารวจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
ทั้งจากภัยคุกคามภายนอกประเทศและภัยในประเทศ เพื่อพิทักษไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช
อธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน เขตอํานาจรัฐ ผลประโยชนแหงชาติ และความผาสุกของประชาชน
๓.๒ สงเสริมกําลังอํานาจทางทหารใหมีความเขมแข็งสามารถประกันความมั่นคงปลอดภัยและ
ผลประโยชนของชาติได และมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะถวงดุลทางทหารกับประเทศในภูมิภาคได
เพื่อเพิ่มอํานาจตอรองในการรักษาผลประโยชนของชาติ
๔. ดานความสัมพันธกับตางประเทศ
๔.๑ สงเสริมความสัมพันธฉันทมิตรและใกลชิดกับนานาประเทศ
๔.๒ สรางพลังอํานาจของชาติและความสําคัญของประเทศไทย เพื่อยกระดับความสัมพันธ
กั บ ประเทศมหาอํ า นาจทางการเมื อ ง ทางทหาร และทางเศรษฐกิ จ ของโลก บนความเสมอภาค
การมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันและการมีผลประโยชนรวมกัน รวมทั้งการมีบทบาทความสําคัญในองคการ
ระหวางประเทศระดับโลกและภูมิภาค เชน ใชความไดเปรียบของประเทศไทยในดาน “ภูมิรัฐศาสตร”
ทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และการเปนจุดศูนยกลางของอาเซียน
๔.๓ ส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ กั บ ประเทศในภู มิ ภ าคห า งไกลให ม ากขึ้ น เช น ทวี ป แอฟริ ก า
อเมริกากลาง อเมริกาใต เอเชียกลาง
๕. ดานการบริหารราชการแผนดิน
๕.๑ ใชนโยบายการบริหารราชการแผนดินเพื่อการแกไขปญหาของประเทศและเพื่อการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางและเพื่อสรางภูมิคุมกันประเทศ การบริหาร
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ราชการแผนดินคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ปราศจากผลประโยชนทางการเมืองหรือ
ผลประโยชนสวนตน
๕.๒ จัดระบบการบริหารราชการแผนดินสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต
อํานาจหนาที่ และงบประมาณ เหมาะสมกับการแกไขปญหาประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่น รวมทั้ง
การพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่น กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีศักยภาพ
บริหารจัดการทองถิ่นไดเอง
๕.๓ สงเสริมระบบงานภาครัฐใหมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อมุงรับใชผลประโยชน
ของประเทศและประชาชน สงเสริมระบบคุณธรรมและระบบความรูความสามารถในระบบราชการ
ไมใหอํานาจของฝายการเมืองเขาไปแทรกแซง ใชแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ความโปรงใส และตรวจสอบได
๖. ดานเศรษฐกิจ
๖.๑ สงเสริมระบบเศรษฐกิจเสรี การแขงขันที่เปนธรรม ปองกันการผูกขาด สรางการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน สรางการบริโภคที่แทจริง ไมใชการบริโภคจากการกูยืมหรือการกระตุนเศรษฐกิจ
รักษาวินัยทางการเงินการคลังเพื่อความมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การลงทุนของภาครัฐ
จะตองลดการลงทุนดานสาธารณูปโภค ไปเพิ่มการลงทุนดานเทคโนโลยีการผลิต เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน และการเพิ่มมูลคาสินคา โดยทั้งหมดจะตองใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางและ
เปนภูมิคุมกัน
๖.๒ สงเสริมสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภาคเศรษฐกิจจริง เปลี่ยนการสงเสริม
การลงทุนไปเปนการลงทุนเชิงคุณภาพ ไมใชการลงทุนที่เนนปริมาณ เนนการลงทุนในดานนวัตกรรม
เทคโนโลยีระดับสูง การเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ อันจะทําใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตในเชิงคุณภาพ
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ของเอเชียและของโลกอีกแหงหนึ่ง เพื่อรองรับกับ
บุคลากรมันสมองและแรงงานมีฝมือของไทยที่พัฒนาขึ้นและมีจํานวนมากขึ้น
๖.๓ สงเสริมใหตลาดหลักทรัพยเปนแหลงระดมทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจริงของประเทศ
อยางแทจริง
๖.๔ กระจายรายไดอยางเปนธรรม ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและทางรายไดของประชาชน
อยางเทาเทียมกันทั้งในเมืองและในชนบท สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น สินคาพื้นบาน และการทองเที่ยว
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ใหเปนแหลงนํารายไดสูทองถิ่นและประชาชนในชนบท สงเสริมการออมของประชาชน คุมครองผูบริโภค
อยางเขมแข็งเอาจริง
๖.๕ สนับสนุนทุนชาติ (ทุนไทย) ใหมีบทบาทในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ขณะเดียวกันสนับสนุนทุนทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมลงทุนในกิจการสาธารณูปโภค กิจการเศรษฐกิจ
และกิจการธุรกิจ รวมกับทุนสวนกลางและทุนตางชาติ เชน ในกรณีที่โครงการลงทุนตั้งอยูในทองถิ่นใด
ใหกลุมทุนทองถิ่นและสหกรณทองถิ่นเขามารวมลงทุน เพื่อใหเกิดการกระจายรายไดและผลประโยชนอยางทั่วถึง
และทองถิ่นไดรับผลประโยชนในรูปเงินตราหรือผลกําไรโดยตรง
๖.๖ สงเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นใหเติบโตอยางแข็งแกรง
และสามารถแขง ขัน กับตางประเทศได โดยภาครัฐจะตองสนับ สนุนทางนโยบายในดานแหลง เงินทุน
การหาตลาด และสงเสริมเทคโนโลยีการสรางนวัตกรรมใหมเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสนับสนุนภาคธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งถือเปนเสนเลือดฝอยของระบบเศรษฐกิจไทย รวมทั้งการสงเสริม
และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
๖.๗ ปฏิรูปภาคการเกษตร ดวยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต บริหารจัดการดานอุปสงคอุปทาน
ปรับปรุงระบบชลประทานใหสามารถรองรับการผลิตไดเพียงพอและทั่วถึง หาทางลดตนทุนการผลิต
สรางผลผลิต ปลอดสารพิษเพื่อสอดรับ กับ กระแสโลก คุม ครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกร
ใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรเพื่อชวยเหลือกัน
และเพิ่มอํานาจตอรอง ขณะที่ทางภาคอุตสาหกรรมก็จะตองมีการปฏิรูป โดยเปลี่ยนจากการผลิตสินคา
ราคาถูกไปเปนการผลิตสินคาคุณภาพสูง เพื่อสรางมูลคาสินคาและสรางโอกาสการสงออก โดยภาครัฐ
จะตองเขาไปชวยเหลือสนับสนุนภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตภาคอุตสาหกรรม
๖.๘ สรางจุด เดนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อใหไทยเปนจุด ศูนยกลางของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
๗. ดานสังคม
๗.๑ อุปถัมภและใหความคุมครองศาสนาพุทธและทุกศาสนาในประเทศไทย สงเสริมการอยูรวมกัน
ดวยความสงบสุขของศาสนิกชนทุกศาสนา สนับสนุนใหนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตของประชาชน ขจัดพฤติกรรมที่ทําใหศาสนาเสื่อมเสียและผิดแนวทางคําสอน
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๗.๒ คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแตปฐมวัย ทั้งการอบรมเลี้ยงดูและการใหการศึกษา
สงเสริมสถาบันครอบครัวและสถาบันชุมชนใหเปนปกแผน สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
๗.๓ จัดใหมีระบบรัฐสวัสดิการแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการหรือทุพพลภาพ
และผูที่อยูในสภาวะยากลําบาก ใหสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๗.๔ จั ด ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพให แ ก ป ระชาชนอย า งทั่ ว ถึ ง
สงเสริมระบบสุขภาพที่เนนในดานการทําใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน รางกายแข็งแรงสมบูรณ
ปราศจากโรคภัย สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยจากโรคภัย ทั้งการกิน การอยู การออกกําลังกาย
เปนตน เพื่อใหการรักษาโรคเปนขั้นตอนสุดทายของระบบสุขภาพ
๗.๕ พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกรูปแบบการศึกษา ใหรองรับกับ
การแกไขปญหาของประเทศและความเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสูอนาคตที่ดีกวา รวมทั้งสอดคลองกับ
กระแสความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี
ปลูกฝงการศึกษาใหนักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจในชาติและมีความรักชาติ มีจิตสํานึก
ความเปนไทย มีคานิยมเพื่อสวนรวมและคานิยมที่ดีอื่นๆ มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริยที่มีตอชาติและประชาชน
สงเสริมและพัฒนาการจัด การศึกษาของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุม ชน และ
องคกรทางศาสนา ใหมีมาตรฐานคุณภาพทัดเทียมกับการจัดการศึกษาของรัฐ และเปนไปเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประเทศ
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางดานวิทยาการสมัยใหมแขนงตาง ๆ และการศึกษาวิจัย
รวมทั้งสงเสริมการศึกษาตอยอดภูมิปญญาไทยอยางจริงจัง
๗.๖ ศึกษาคนควา รวบรวม และเก็บรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ใหคงอยูในสภาพของแทดั้งเดิม พรอมเผยแพรใหคนไทยและชาวตางชาติไดชื่นชม รวมทั้งการเก็บรักษา
และทํานุบํารุงโบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกทางศิลปะแขนงตาง ๆ ใหคงอยูในสภาพเดิมมากที่สุด
พรอมกับสํารวจมรดกทางศิลปะที่กระจัดกระจายอยูทั่วประเทศซึ่งขาดการดูแลรักษา เพื่อเก็บรักษา ดูแล
ใหคงอยูตลอดไป
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๘. ดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๘.๑ กระจายการถือครองที่ดินเพื่อใหเกษตรกรกลับมามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือมีสิทธิ์ในที่ดิน
เพื่อการทําเกษตรกรรม
กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหสอดคลองกับสภาพที่ดิน สภาพภูมิประเทศ ผืนน้ํา วิถีชีวิตชุมชน
และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กําหนด “โซนนิ่ง” การใชประโยชนจากที่ดินใหชัดเจน เชน
โซนนิ่งดานเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน การคา
การพาณิชย เปนตน
๘.๒ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดวยความรักและความเคารพตอธรรมชาติ ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสรางสรรค มิใชใชอยางทําลาย เพื่อรักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
๘.๓ แกไขปญหามลพิษดานตาง ๆ ที่ประเทศไทยประสบอยูในขณะนี้ใหหมดไป พรอมกับใชมาตรการ
ปองกันไมใหเกิดปญหามลพิษขึ้นอีก เพื่อใหเมืองไทยเปนประเทศสะอาดปราศจากมลพิษ โดยการบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัด และการทําใหทุกภาคสวนเห็นความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริม
บทบาทของภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
สกัดกั้นกิจกรรมทุกชนิดที่จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรม “พื้นที่ปลอดมลพิษ” ใหประชาชน
เห็นถึงคุณคาของการไมมีมลพิษ เชน จัดกิจกรรม “ถนนปลอดรถ” เปนประจําทุกสัปดาหในถนนสายใดสายหนึ่ง
หรือหลายสาย ในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ
๙. ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน
๙.๑ สงเสริมสนับสนุนองคความรูและผลงานทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
อยางจริงจัง และนําผลงานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใชในการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาสินคาและ
บริการของภาคธุรกิจ
๙.๒ สงเสริมการประดิษฐคิดคนใหมๆ และใหความคุมครอง รวมทั้งสงเสริมใหนําไปใชประโยชน
ในวงกวาง
๙.๓ สรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศ ทั้งในภาวะปกติและภาวะเกิดวิกฤตพลังงาน
ทั้งในระยะปจจุบันและอนาคต สงเสริมและจัดหาพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพื่อลดการใชพลังงานหลัก
ที่กําลังหมดไป
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๑๐. ดานการมีสวนรวมของประชาชน และการเขาถึงขอมูลขาวสาร
๑๐.๑ เปดพื้นที่ใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมโดยตรงในการกําหนดนโยบายดานตาง ๆ ของประเทศ
ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
๑๐.๒ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมโดยตรงในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การตรวจสอบ
การทํางานของรัฐบาลและหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่น
๑๐.๓ เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐไดโดยสะดวก และ
มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นผานทางชองทางตางๆ โดยไมมีการปดกั้น แตทั้งนี้ตองไมกระทบตอ
ความมั่นคงของรัฐ
ขอบังคับพรรคเพื่ออนาคต พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอบังคับพรรคเพื่ออนาคต พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคเพื่ออนาคต เมื่อวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑ
ในการบริห ารพรรค และการดําเนิ น กิจการทางการเมืองของพรรคใหส อดคลองกับ พระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเพื่ออนาคต พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตงั้ แตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคเพื่ออนาคต
เปนตนไป
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคเพื่ออนาคต” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“FOR THE FUTURE PARTY” มีชื่อยอภาษาไทยวา “พอ.” และชื่อยอภาษาอังกฤษวา “FTFP.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
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(๑) พรรคเพื่ออนาคต ใชเครื่องหมาย “ภาพทองฟาสีน้ําเงินครามสดใสเปนพื้น มีภาพลูกศรหาศร
พุง ชี้ ไ ปดา นบนเยื้อ งทางขวา มี ชื่อ พรรคเพื่ ออนาคตภาษาไทยสี เหลือ ง และชื่อ พรรคภาษาอัง กฤษ
FOR THE FUTURE PARTY สีขาว อยูดานลาง”
(๒) โดยมีความหมายดังนี้ “ภาพทองฟาสีน้ําเงินครามสดใสเปนพื้น หมายถึง บานเมืองรมเย็น
มีสันติความสงบ ประชาชนมีความสุข ภาพลูกศรสีแดง เงาขาว และสีน้ําเงิน พุงชี้ไปดานบนเยื้องทางขวา
หมายถึง ประเทศไทยที่จะตองเลี้ยวออกจากสภาพปญ หาวิกฤตในปจจุบัน แลวพุงไปสูเสนทางใหม
ที่มีอนาคตสดใส ลูกศรสีเขียวขี้มา หมายถึง ความมั่นคงของชาติ ลูกศรสีสม หมายถึง ความปรองดอง
ของคนในชาติชื่อพรรคเพื่ออนาคตภาษาไทยสีเหลือง หมายถึง ยุคแหงความเรืองรองของประเทศและ
ประชาชนรออยู ชื่อพรรคภาษาอังกฤษ FOR THE FUTURE PARTY สีขาว หมายถึง การเมืองที่บริสุทธิ์
เพื่อสรางสรรคชาติบานเมือง”
ขอ ๕ สํานั กงานใหญพ รรคเพื่ ออนาคต ตั้ง อยู ณ เลขที่ ๔๑/๑๕ อาคารรอยัลปาร ค
ซอยพหลโยธิน ๘ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรคเพื่ออนาคตที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา “สาขาพรรคเพื่ออนาคต
ลําดับที่..........จังหวัด..................................”
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไ ทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญ ชาติไ ทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่ง ไดสัญ ชาติไ ทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
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ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวยเอกสาร
ประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคนตามสถานที่ที่พรรคกําหนด ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรค
เสนอใบสมั ค รสมาชิ ก พรรคต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาพร อ มด ว ยคํ า คั ด ค า น (ถ า มี )
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรค
ไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคแลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริห ารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัด คาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึง่ (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ดวยมติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
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และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้ น
ไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
แตถาศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉั ยวามติดัง กลาวมีลั กษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรั ฐ ธรรมนู ญ
สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคการเมืองเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรค
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้งทั้งปวง
ที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตัง้ เปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณของพรรค
จนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เป น ผู ที่ มี ค วามรู มี อุ ด มการณ อ ย า งแรงกล า และยึ ด มั่ น ในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป นผู ที่ ไม มี ป ญหาขั ดแย งหรื อข อบกพร อง จนได รั บการตํ าหนิ จากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
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ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยจิตสํานึก
ในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิก
และประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
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(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารทางด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสง เสริมใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตล ะสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย หรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไม ใ ช ค วามเป น สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณ
สมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๓ ง

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐ
หรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผู ป ฏิ บั ติ ง านของพรรคไม พึ ง นํ า ความลั บ ของพรรคที่ ไ ด มี ม ติ ไ ว ไ ปเป ด เผยต อ บุ ค คลอื่ น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการบริหารพรรค
จํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
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(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนดใน (๑)
ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวมประชุมรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๒๑ กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนบั แตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองกรณีเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม
และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหหัวหนาพรรค
แตงตั้งกรรมการบริห ารพรรคคนใดคนหนึ่ง ที่เหมาะสมเขามาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วาง ซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงตําแหนงกรรมการ
บริหารพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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ขอ ๒๓ กรรมการบริหารพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับตนทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริห ารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัว หนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตางๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรค และผูซึ่งพรรคสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละบัญชีที่ยื่นตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(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 (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค
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(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่ง การใด ๆ เพื่ อใหการดําเนิ น งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด
ของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางานเฉพาะกิจ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัด ตั้ ง แผนกต าง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่ อดํ า เนิน การตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎระเบียบ
ของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
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(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ งให มี อํ า นาจปฏิ บั ติ ก าร
ในนามของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริห ารพรรค ที่ป ระชุม รว มคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนงของ
สมาชิก
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(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตางๆของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ใหเปนความรับผิด ชอบรวมกัน ของคณะกรรมการบริห ารพรรคและ
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคจากรายชื่อตามลําดับ
ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวัน ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตัด ตั้งพรรค
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหสมาชิกของพรรคไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลัก ฐานทะเบีย นราษฎรอยูใ นจั ง หวั ด นั้น ๆ จั ด ประชุ ม เพื่ อ ดํ าเนิ น การเลื อกตั้ ง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง ภายหลังการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองแลว ใหผูที่ไดรับเลือกตั้ง
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เปนประธานสาขาพรรค สงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู และลายมือชื่อของ
กรรมการสาขาพรรคการเมือง หนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปนที่ทําการสาขาพรรคการเมือง ไปยังหัวหนาพรรค
เพื่อขออนุมัติคณะกรรมการ บริหารพรรคการเมือง และเมื่อไดรับอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรคมีหนังสือแจง
การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามแบบที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการ บริหารพรรคอนุมัติ
ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรในจังหวัดนัน้ ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๐ กรรมการสาขาพรรคการเมืองมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองกรณีเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหม
และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธาน และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ
อีกจนครบตาม (๑)
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(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรองไมนอยกวา
สองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๒ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และ
เปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ขอให มี ก ารทบทวนมติ ใ นกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น แต ทั้ ง นี้ ต อ งไม เ กิ น สามวั น
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
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(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนามของ
สาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรค
เทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรบั ผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค หรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รบั ผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย บัญชีทรัพยสิน
หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค หรือ
คณะกรรมการ สาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
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เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหประธานสาขาพรรค
แตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
ซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวนั ที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากตําแหนงประธานสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหรองประธานสาขาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานสาขาพรรค ใหกรรมการสาขาพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการสาขาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งประธานสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วาง
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่ อ คณะกรรมการสาขาพรรคพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะ ให ป ระธานสาขาพรรคมี อํ า นาจ
ในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรคชุด ใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรค
จํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๓๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมายให
รองประธาน สาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๗ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึง่ ครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปและ
รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
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ขอ ๓๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมืองไมครบ
ตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนิน การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบ วัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
สวนการประชุมใหญวสิ ามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอ ยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกัน
ใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
สวนการประชุมใหญวสิ ามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอ ยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู
หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
ของพรรค
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ขอ ๔๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรค มีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๓ ในการประชุม ใหญตอ งมีสมาชิกตามขอ ๔๒ มาประชุม ไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๔ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แต ถ าเลขาธิ การพรรคไม มาประชุ ม หรื อไม อาจปฏิ บั ติ หน าที่ ได ก็ให รองเลขาธิ การพรรคหรื อกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๕ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้ง หัว หน าพรรค รองหัว หนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบายพรรค
และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา หรือ
ตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
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(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๕ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๖ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ทุ ก คราวให หั ว หน า พรรคแจ ง กํ า หนดการประชุ ม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๗ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๘ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๙ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๐ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ก อ นการประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป ข องพรรค และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
ไม ว า จะเป น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปหรือ เป น การเลื อ กตั้ ง แทนตํา แหน ง ที่ว า ง คณะกรรมการสาขาพรรค
ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณา
ใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น
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ขอ ๕๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๒ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๓ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให ป ระธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธานสาขาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอของกรรมการ
สาขาพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระ
หรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๖ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรองประธานสาขาพรรค
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ทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๕๘ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตอง
ตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรคและ
รับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๕๙ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรคประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน บัญชีตาม (๑)
และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคและการบริจาคแกพรรค
ขอ ๖๐ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
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(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรมหาทุน
ของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาคแกพรรค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๑ สมาชิกพรรคอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บเมื่อใดนั้น
ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๒ การบริจาคแกพรรคใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๓ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๔ เมื่ อ ได รั บ หนั ง สื อ ตามข อ ๖๓ แล ว ให หั ว หน า พรรคมอบอํ า นาจให ก รรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอ
หัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๕ ในการพิ จ ารณาขอ กล าวหาสมาชิ กต อ งให โ อกาสแก ผู ถู กกล า วหาแกข อ กลา วหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๖ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
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(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๗ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๖ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรค เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๙ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๐ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ตามกฎหมาย
ขอ ๗๑ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๒ ในกรณีที่พรรคตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลังจาก
การชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่ออนาคต
คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่ออนาคต จํานวน ๘ คน ดังนี้
(๑) นายพูลเดช กรรณิการ
หัวหนาพรรค
(๒) นายณัฐกฤตย แกวโสวัฒนะ
รองหัวหนาพรรค
(๓) นายสยามสิน วลิตวรางคกูร
เลขาธิการพรรค
(๔) นายยูโซบ ประทีปโชติ
รองเลขาธิการพรรค
(๕) นางนลินี ทับทิมไทย
เหรัญญิกพรรค
(๖) นายอภิภู พัฒนจันท
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) พลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน
โฆษกพรรค
(๘) พลโทหญิง ประคิณันต แสงรุงเรือง
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

