เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคความหวังใหม
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ ย นแปลงกรรมการบริ ห ารพรรคความหวั ง ใหม ลงวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๑
มีคณะกรรมการบริหารพรรคจํานวนทั้งสิ้น ๓๓ คน นั้น
บัดนี้ พรรคความหวังใหมไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีในคราวประชุมใหญสามัญ
ประจําป ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ มีมติเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคความหวังใหม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้
ขอบังคับพรรคความหวังใหม
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ไดมีมติใหเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคความหวังใหม ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคความหวังใหม พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอบังคับพรรคความหวังใหม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ขอบังคับพรรคความหวังใหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓) ขอบังคับพรรคความหวังใหม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕
(๔ ขอบังคับพรรคความหวังใหม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๕) ขอบังคับพรรคความหวังใหม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๗
(๖) ขอบังคับพรรคความหวังใหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายความวา พรรคความหวังใหม
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกพรรคความหวังใหม
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับพรรคความหวังใหม
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม
“กรรมการบริหาร” หมายความวา กรรมการบริหารพรรคความหวังใหม
“คณะผูบริหาร” หมายความวา คณะผูบริหารพรรคความหวังใหม
“ผูบริหาร” หมายความวา ผูบริหารพรรคความหวังใหม
“คณะที่ปรึกษา” หมายความวา คณะที่ปรึกษาพรรคความหวังใหม
“คณะกรรมการเขต” หมายความวา คณะกรรมการเขตบริหารพรรคความหวังใหม
“กรรมการเขต” หมายความวา กรรมการเขตบริหารพรรคความหวังใหม
“สาขาพรรค” หมายความวา สาขาพรรคความหวังใหม
“คณะกรรมการสาขา” หมายความวา คณะกรรมการสาขาพรรคความหวังใหม
“กรรมการสาขา” หมายความวา กรรมการบริหารสาขาพรรคความหวังใหม
“คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค” หมายความวา คณะกรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคความหวังใหม
“กรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค” หมายความวา กรรมการคัดเลือกผูสมัคร
รับเลือกตั้งของพรรคความหวังใหม
“คณะกรรมการนโยบายพรรค” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายพรรคความหวังใหม
“กรรมการนโยบายพรรค” หมายความวา กรรมการนโยบายพรรคความหวังใหม
“คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยของพรรค” หมายความวา คณะกรรมการ
สงเสริมความเปนประชาธิปไตยของพรรคความหวังใหม
“กรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยของพรรค” หมายความวา กรรมการสงเสริม
ความเปนประชาธิปไตยของพรรคความหวังใหม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคความหวังใหม” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“NEW ASPIRATION PARTY” ใชชื่ออักษรยอวา “ควม.” หรือ “NAP.”
ขอ ๖ พรรคความหวังใหมใชเครื่องหมายเปนภาพดวงตะวัน โดยตอนลางของดวงตะวัน
มี คําวา “พรรคความหวังใหม” และดานบนของดวงตะวันมีคําขวัญวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ”

โดยมีคําอธิบายความหมายภาพเครื่องหมายพรรค ดังนี้
(๑) ชื่อพรรคความหวังใหม หมายถึง “ความสําเร็จของการแกไขปญหาของชาติ”
(๒) ภาพเครื่องหมายพรรค ดวงตะวัน หมายถึง “จุดกําเนิดของสรรพสิ่ง ดวงตะวันที่มี
แสงสวางดวยตนเอง เปนศูนยกลางของระบบสุริยะจักรวาล ดวงตะวันเปนผูใหที่ยิ่งใหญในจักรวาล
ใหพลังชีวิต ใหแสงสวาง แสงสวาง คือ ปญญาทําใหเห็นสัจธรรม แมดวงดาวจะอยูใกลไกล ดวงเล็ก
หรือดวงใหญ ดวงตะวันก็ใหแสงสวางอยางทั่วถึงเทาเทียมกันดวยความมั่นคงเสมอมานั้นคือ จุดยืน
ที่แนวแนและอุดมการณที่มั่นคง”
ขอ ๗ สํานักงานใหญพรรคความหวังใหม ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๒๖/๑๖ หมูบานวอรเรนแมนชั่น
ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ ๒ ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
ขอ ๘ สาขาพรรคความหวั ง ใหม ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห จั ด ตั้ ง ขึ้ น ณ ที่ ใ ด ให เ รี ย กชื่ อ ว า
พรรคความหวังใหมสาขา……………. โดยจะมีชื่อใด ใหเปนไปตามที่หัวหนาพรรคกําหนด
ขอ ๙ นโยบายของพรรคความหวังใหม ใหเปนไปตามที่ไดจดทะเบียนไวตอนายทะเบียน
พรรคการเมือง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๐ พรรคความหวังใหมมีอุดมการณและวัตถุประสงคของพรรค ดังนี้
(๑) พรรคความหวังใหมจัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหเปนพรรคการเมืองของประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา
และจักดําเนินงานทางการเมืองตามวิถีทางแหงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
จักปกปองและรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยอยางถึงที่สุด
(๒) พรรคความหวังใหมจักดําเนินงานทางการเมืองอยางสุจริต โปรงใส เพื่อสรางความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจอยางเปนธรรมใหเกิดขึ้นในประเทศ โดยยึดถือยุทธศาสตรหลักในการตอสูกับความยากจน
การรูจักพึ่งตนเอง เพื่อการอยูดีกินดีของประชาชนทั้งชาติ
(๓) พรรคความหวังใหมจักดําเนินงานทางการเมืองโดยเคารพศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
โดยใหประชาชนทั้งชาติไดรับการดูแลอยางดีที่สุดในเรื่องการศึกษาและสวัสดิการตาง ๆ ตลอดจน
อยูในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมอยางดีที่สุด
(๔) พรรคความหวังใหมจักใหประชาชนทั้งชาติมีบทบาทและสวนรวมในการบริหารราชการ
แผนดิน การรับรูขาวสารและการตรวจสอบตาง ๆ อยางเต็มที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(๕) พรรคความหวั ง ใหม จั ก รั ก ษาและสร า งเสริ ม ความสั ม พั น ธ กั บ ทุ ก ชาติ ทุ ก ประเทศ
โดยยึดหลักกฎหมายระหวางประเทศและจักสานประโยชนและเคารพในเกียรติภูมิซึ่งกันและกัน
หมวด ๒
สมาชิกภาพ
ขอ ๑๑ สมาชิกพรรค ประกอบดวย สมาชิก ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ และไดยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรค
และหัวหนาพรรคอนุมัติใหเปนสมาชิกพรรค
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีอุปการคุณที่หวั หนาพรรค
เชิญเขาเปนสมาชิกพรรค โดยยื่นใบสมัครสมาชิกตามขอบังคับ
ขอ ๑๒ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป ในวันที่ยื่นสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๓ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหเปนสมาชิกพรรค
(๑) ติดยาเสพติด
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๖) เปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือบุคคลลมละลายซึ่งศาล
ยังไมสั่งใหพนจากคดี
(๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
ขอ ๑๔ การสมัครเปนสมาชิกสามัญ ใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค พรอมดวย
(๑) รูปถายขนาด ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
(๒) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๒ ชุด
(๓) สําเนาหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติ กรณีที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแลว
ไมนอยกวาหาป หรือเอกสารอื่นใดที่ใชยืนยันแทนได จํานวน ๒ ชุด
ใหคํารับรองวา ตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอยูในขณะเดียวกัน ยื่นตอเลขาธิการพรรค
ณ สํ า นั ก งานใหญ ห รื อ ต อ ประธานสาขาพรรค ณ ที่ ทํ า การสาขาพรรค หรื อ สถานที่ อื่ น ตามที่
กรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการสาขาเห็นสมควร โดยมีสมาชิกพรรคเปนผูรับรองหนึ่งคน
เมื่อไดรับใบสมัครตามความในวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคใหคํารับรองวา
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสมาชิกพรรค และใหเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค
แลวแตกรณี รีบนําเสนอหัวหนาพรรคพิจารณาอนุมัติ และเมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหออกบัตรสมาชิกให
ในเวลาอันสมควร
ขอ ๑๕ การเป น สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ จ ะมี ผ ลสมบู ร ณ ต อ เมื่ อ มี ป ระกาศของหั ว หน า พรรค
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และไดประกาศชื่อไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานใหญ
พรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๓) มีลักษณะตองหาม ตามขอ ๑๓
(๔) ถูกลงโทษ ตามขอ ๙๕ (๓)
(๕) พรรคมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่สมาชิก
ขอ ๑๗ สิทธิของสมาชิกสามัญ
(๑) เขารวมประชุม หรือปฏิบัติงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือหัวหนาพรรค
มอบหมาย
(๒) เสนอแนะนโยบาย ความคิดเห็นตอพรรค
(๓) ลงคะแนนเสียงตามขอบังคับ หรือมติของคณะกรรมการบริหาร
(๔) ไดรับเลือกเปนกรรมการบริหารตามขอบังคับ
(๕) ไดรับเลือกใหเปนตัวแทนพรรคในการสมัครเขารับเลือกตั้งในทุกระดับ
(๖) ไดรับการพิจารณาชวยเหลือแกไขความเดือดรอนอันเกิดจากการกระทําดวยเหตุไมเปนธรรม
(๗) ประดับเครื่องหมายพรรค
(๘) ไดรับขาวสารความเคลื่อนไหวของพรรค
(๙) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
ขอ ๑๘ สิทธิของสมาชิกกิตติมศักดิ์
(๑) เสนอแนะนโยบาย ความคิดเห็นตอพรรค
(๒) เขารวมประชุม หรือปฏิบัติงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือหัวหนาพรรค
มอบหมาย
(๓) ประดับเครื่องหมายพรรค

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๙ สมาชิกมีหนาที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ชําระคาบํารุงพรรค ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
(๒) ปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
(๓) ปฏิบัติตามมติของพรรค และองคกรตาง ๆ ของพรรค
(๔) รักษาชื่อเสียงของพรรค โดยไมปฏิบัติไปในทางที่จะนําความเสียหายมาสูพรรค
(๕) สนับสนุน สงเสริมและเผยแพรนโยบายและอุดมการณ ตลอดจนกิจกรรมของพรรค
(๖) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
ขอ ๒๐ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะส ง เสริ ม สถานภาพของสมาชิ ก พรรคให มี เ กี ย รติ แ ละดํ า รงชี วิ ต อยู ใ นสั ง คม
อยางมีศักดิ์ศรี
(๒) พรรคจะดําเนินการแกไขและชวยเหลือสมาชิกที่ไมไดรับความเปนธรรมตามความเหมาะสม
และตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(๓) พรรคจะจัดอบรม สัมมนาใหความรูแกสมาชิกในการประกอบอาชีพเพื่อดํารงชีพในสังคม
อยางมีความสุข
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนาหรือการใหความรูขอมูลขาวสาร
ในรูปแบบอื่นใด เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหสมาชิกของพรรคและประชาชนทั่วไปรวมตัวกันเปนกลุม เปนองคกร
ชุมชนทองถิ่น รวมทั้งใหความรูเกี่ยวกับสิทธิการจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของชาติและทองถิ่น
ตลอดจนสิทธิตาง ๆ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

หมวด ๖
การประชุมใหญ
ขอ ๒๒ การประชุมใหญของพรรค ประกอบดวย
(๑) การประชุมใหญสามัญ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะตองจัดใหมีขึ้นอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๒) การประชุมใหญวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจจัดใหมีการประชุมขึ้น นอกเหนือจาก
การประชุมใหญสามัญ
ขอ ๒๓ สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู
หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และ หรือประธานสาขาพรรคโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของสาขาพรรคทั้งหมดเขาชื่อ
รองขอเปนหนังสือตอคณะกรรมการบริหารขอเปดประชุมใหญวิสามัญ และเมื่อคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาเห็นเปนการสมควร ก็ใหจัดการประชุมดังกลาวภายในหกสิบวัน นับแตวันไดรับการรองขอ
ขอ ๒๔ ที่ประชุมใหญ ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ดังนี้
(๑) กรรมการบริหาร
(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ถามี)
(๓) รัฐมนตรี (ถามี)
(๔) สมาชิกที่เปนประธานคณะกรรมการเขต
(๕) สมาชิกที่เปนประธานสาขาพรรค กรณีที่มีสาขาพรรค
(๖) สมาชิกที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๕ การประชุมใหญตองมีผูมาประชุมไมนอยกวาสองรอยคนของจํานวนที่มีตามขอ ๒๔
จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม ประกอบด ว ย กรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ผูแทนสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค และ
ตัวแทนสมาชิกพรรค ในกรณีมีผูดํารงตําแหนงมากกวาหนึ่งตําแหนง ใหนับตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง
เพียงตําแหนงเดียวเทานั้น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ขอ ๒๖ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม
หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให ร องหั ว หน า พรรคตามลํ า ดั บ อาวุ โ สเป น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน
ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหเลขาธิการพรรคเปนประธาน
ที่ประชุมและในกรณีที่เลขาธิการพรรคไมอ ยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสมาชิก
ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม
ขอ ๒๗ มติของที่ประชุมใหญ ใหถือเสียงขางมากของผูเขารวมประชุมตามขอ ๒๔ คนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่ง ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม ใหญ ให ก ระทํ า โดยเป ด เผย แต ก ารลงมติ เ ลื อ กตั้ ง หั ว หน า พรรค
รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรคและกรรมการบริหารอื่นของพรรค การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกของพรรค
คณะกรรมการนโยบายพรรค คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค ใหลงคะแนนลับ
หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรค หรือผูเขารวมประชุมใหญไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
รองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
การลงคะแนนเสียงจะมอบฉันทะใหผูอื่นทําการแทนไมได
ขอ ๒๘ หากผูเขาประชุมยังไมครบองคประชุมตามขอ ๒๕ ใหถือวา ถาการประชุมใหญ
เรียกนัดเวลาใด เมื่อเลยกําหนดเวลานัดนั้นไปแลวสองชั่วโมง การประชุมนั้นเปนอันยกเลิก
ถาการประชุมใหญนั้นไมใชเปนการเรียกนัดประชุมตามขอ ๒๓ ใหคณะกรรมการบริหาร
เรียกนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน
ขอ ๒๙ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๒) เลิกพรรคหรือรวมพรรค
(๓) กิจการอื่นตามที่บัญญัติไวในกฎหมายพรรคการเมือง
ขอ ๓๐ สมาชิ ก ผู ใ ดประสงค จ ะเสนอเรื่ อ งให ที่ ป ระชุ ม ใหญ พิ จ ารณา ให ส มาชิ ก ผู นั้ น
เสนอเปนหนังสือตอคณะกรรมการบริหารลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนวันประชุมใหญ
เมื่อคณะกรรมการบริหารรับเรื่องแลว ใหจัดลําดับความสําคัญเรงดวน เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ
พิจารณา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ขอ ๓๑ การเรียกประชุมใหญ ใหหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคมีหนังสือแจงใหผูมีสิทธิ
ตามขอ ๒๔ ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน เวนแตมีกรณีจําเปนหรือเรงดวน ก็อาจมีหนังสือเชิญประชุม
หรือแจงเชิญประชุมลวงหนาในระยะเวลานอยกวาสามวันได
การเรียกประชุมใหญ ใหระบุวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมดวย
ขอ ๓๒ ใหประธานที่ประชุมใหญแถลงวาระการประชุมใหที่ประชุมทราบกอนดําเนินการประชุม
ในระหว า งการประชุ ม หากมี ค วามจํ า เป น ต อ งตั ด วาระการประชุ ม ที่ กํ า หนดไว แ ล ว ออก
หรือมีวาระเพิ่มเติม ก็ใหกระทําไดโดยมติของที่ประชุมใหญ
ขอ ๓๓ การประชุ ม ใหญ ถ า ไม ก ระทํ า ให แ ล ว เสร็ จ ในคราวเดี ย ว ก อ นเลิ ก ประชุ ม
ใหประธานถามมติที่ประชุมวาจะประชุมใหญในคราวตอไป วัน เวลาใด เมื่อ ที่ประชุมใหญมีมติ
อยางใดแลว ใหประธานดําเนินการไปตามนั้น
ใหนําความในขอ ๒๘ มาใชบังคับการประชุมใหญคราวตอไปโดยอนุโลม
ขอ ๓๔ ใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุม
หมวด ๗
การบริหาร
ขอ ๓๕ ให มี ค ณะกรรมการบริห ารคณะหนึ่ ง จํ า นวนไม เ กิน ยี่ สิ บ เอ็ ด คน ประกอบด ว ย
หัวหนาพรรคเปนประธาน รองหัวหนาพรรคไมเกินสี่คนเปนรองประธานตามลําดับ เลขาธิการพรรค
เป น เลขานุ ก าร รองเลขาธิ ก ารพรรคไม เ กิ น สี่ ค นเป น รองเลขานุ ก ารตามลํ า ดั บ เหรั ญ ญิ ก พรรค
เป น กรรมการ นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคเป น กรรมการ โฆษกพรรคเป น กรรมการ และ
กรรมการบริหารพรรคเปนกรรมการ เทาที่เหลืออยู
ขอ ๓๖ บุคคลผูมีคุณสมบัติที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเลือกตั้ง
จากสมาชิกพรรคผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ และไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายพรรคการเมือง
ขอ ๓๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ใหกําหนดจํานวนของกรรมการบริหารพรรค
ที่ประกอบเปนคณะกรรมการบริหารพรรคและดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรค ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรค ตองมีผูรับรองไมนอยกวา
หาคน
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(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยกันจํานวนหนึ่ง เพื่อให
ที่ประชุมเลือกเปนกรรมการบริหารไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
(๓) หัวหนาพรรคเสนอชื่อสมาชิกพรรคที่มาจากนักวิชาการและกลุมสาขาอาชีพ ใหเปน
กรรมการบริหารไมเกินสิบหาคน
(๔) ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งอาจเสนอชื่อบุคคลใหท่ีประชุมเลือกตั้งเปนกรรมการบริหาร
ไมเกินจํานวนที่เหลืออยู
(๕) ผูมีสิทธิ อ อกเสียงเลือกตั้ง เสนอชื่อ บุค คล ตาม (๒) (๓) (๔) จํา นวนหนึ่ง เพื่อ ให
ที่ประชุมเลือกเปนรองหัวหนาพรรคไมเกินสี่คน
(๖) หัวหนาพรรคเสนอชื่อบุคคล ตาม (๒) (๓) (๔) จํานวนหนึ่งเพื่อใหที่ประชุมเลือกตั้ง
เปนเลขาธิการพรรคหนึ่งคน
(๗) ผูมีสิทธิ อ อกเสียงเลือกตั้ง เสนอชื่อ บุค คล ตาม (๒) (๓) (๔) จํา นวนหนึ่ง เพื่อ ให
ที่ประชุมเลือกตั้งเปนรองเลขาธิการพรรคไมเกินสี่คน
(๘) ผูมีสิทธิ อ อกเสียงเลือกตั้ง เสนอชื่อ บุค คล ตาม (๒) (๓) (๔) จํา นวนหนึ่ง เพื่อ ให
ที่ประชุมเลือกตั้งเปนเหรัญญิกหนึ่งคน
(๙) ผูมีสิทธิ อ อกเสียงเลือกตั้ง เสนอชื่อ บุค คล ตาม (๒) (๓) (๔) จํา นวนหนึ่ง เพื่อ ให
ที่ประชุมเลือกตั้งเปนนายทะเบียนสมาชิกพรรคหนึ่งคน
(๑๐) ผูมีสิทธิ อ อกเสียงเลือกตั้ง เสนอชื่อ บุค คล ตาม (๒) (๓) (๔) จํา นวนหนึ่ง เพื่อ ให
ที่ประชุมเลือกตั้งเปนโฆษกหนึ่งคน
ขอ ๓๘ คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารอยูในตําแหนงจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
ชุดใหม ซึ่งจะตองจัดใหมีขึ้นภายในเกาสิบวัน นับแตวันครบวาระสี่ป หรือภายในหกสิบวัน นับแตวันที่
กรรมการบริหารทั้งคณะพนจากตําแหนงโดยเหตุอื่น โดยใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น ๆ ตอไป
จนกว า จะได รั บ แจ ง การตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการบริ ห ารชุ ด ใหม จ ากนายทะเบี ย น
พรรคการเมือง
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ขอ ๔๐ หัวหนาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมีอํานาจแตงตั้งผูที่ไดรับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารใหดํารงตําแหนงอื่น ๆ ในคณะกรรมการบริหารไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๔๑ กรรมการบริหารพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคและใหมีผลนับตั้งแตวันยื่นใบลาออก
(๓) ที่ประชุมใหญมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของผูมีสิทธิออกเสียง
ที่อยูในที่ประชุม โดยใหลงคะแนนลับ
(๔) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
ขอ ๔๒ กรรมการบริหารพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง
(๓) ที่ประชุมใหญมีมติดวยคะแนนเสียงสองในสามใหออก
ขอ ๔๓ เมื่ อ ตํ า แหน ง กรรมการบริ ห ารอื่ น นอกจากหั ว หน า พรรค รองหั ว หน า พรรค
เลขาธิ ก ารพรรค หรื อ รองเลขาธิ ก ารพรรคว า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
ใหคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งรักษาการในตําแหนงที่วาง และใหอยู
ในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของกรรมการบริหารที่เหลืออยู
ถาตําแหนง รองหัวหนาพรรค หรือรองเลขาธิการพรรควางลง และยังมีผูดํารงตําแหนงนั้นอยู
คณะกรรมการบริหารอาจจะไมจัดประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางก็ได
ถ า ตํ า แหน ง รองหั ว หน า พรรค หรื อ รองเลขาธิ ก ารพรรคว า งลงทั้ ง หมด หรื อ ตํ า แหน ง
เลขาธิการพรรควางลง ใหมีการเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับตั้งแตวันที่วาง และใหผูที่ไดรับเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของกรรมการบริหารที่เหลืออยู และในระหวางที่
ยังไมมีผูไดรับเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการบริหารอาจแตงตั้งกรรมการบริหารดวยกัน
รักษาการในตําแหนงดังกลาวได
การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางจะไมกระทําก็ได ถาอายุของคณะกรรมการบริหารเหลือไมถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวัน
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ขอ ๔๔ การพนจากตําแหนงของหัวหนาพรรคดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
ชุดใหมภายในหกสิบวัน นับตั้งแตวันที่หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง และใหนับวาระการดํารงตําแหนง
สี่ป นับจากวันเลือกตั้ง
ขอ ๔๕ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหหัวหนาพรรค
แตงตั้งกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งรักษาการแทน
ถาหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับอาวุโส
รักษาการแทน ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง
รักษาการแทน
ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารตองมีกรรมการบริหารมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการบริหารทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม ใหรองหัวหนาพรรค
ตามลําดับอาวุโสเปนประธาน ถาไมมีรองหัวหนาพรรคมาประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการบริหาร
คนใดคนหนึ่งเปนประธาน
การลงมติ ใ นการประชุ ม ให ถือ เสี ย งข า งมาก เว น แต ข อ บัง คั บ จะกํ า หนดไว เ ปน อย า งอื่ น
หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๗ ใหคณะกรรมการบริหารประชุมทุกสี่เดือนเปนอยางนอย
ขอ ๔๘ คณะกรรมการบริหารอาจแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ ขึ้นในคณะกรรมการบริหาร
ไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๔๙ ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดํ า เนิ น กิ จ กรรมของพรรคให เ ป น ตามนโยบาย ข อ บั ง คั บ มติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ
และกฎหมาย
(๒) กํากับ ดูแลการบริหารงานของคณะผูบริหารและหัวหนาพรรค
(๓) กํ า หนดวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กสมาชิ ก ของพรรค เพื่ อ ส ง ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่น
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(๔) พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
ในสวนของพรรค และของผูสมัครลงรับเลือกตั้งในนามของพรรคทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและในแบบ
บัญชีรายชื่อ โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
(๕) ควบคุมมิใหผูสมัครลงรับเลือกตั้งของพรรคใชจายเงินในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
เกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(๖) อนุมัติจัดตั้งและยุบเลิกสาขาพรรค
(๗) กําหนดนโยบาย
(๘) อนุมัติการปฏิบัติงาน
(๙) อนุมัติการจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ พรรค
(๑๐) อนุมัติงบประมาณประจําป
(๑๑) ใหความเห็นชอบการแตงตั้งกรรมการบริหารใหดํารงตําแหนงอื่น ๆ ตามขอ ๓๗
(๑๒) ใหคําปรึกษาแกคณะผูบริหารและหัวหนาพรรค
(๑๓) อนุมัติตัวบุคคลเพื่อลงสมัครลงรับเลือกตั้งในนามของพรรคทุกระดับ
(๑๔) เรื่องอื่น ๆ ที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจใหคณะผูบริหารหรือหัวหนาพรรคปฏิบัติหนาที่แทนได
เทาที่ไมขัดตอกฎหมายและขอบังคับ
ขอ ๕๐ ให มี ค ณะผู บ ริ ห ารพรรคขึ้ น คณะหนึ่ ง เรี ย กว า คณะผู บ ริ ห าร ประกอบด ว ย
หัวหนาพรรคเปนประธาน รองหัวหนาพรรคที่หัวหนาพรรคแตงตั้งหนึ่งคนเปนรองประธาน เหรัญญิก
เปนกรรมการ บุคคลที่หัวหนาพรรคแตงตั้งจํานวนไมเกินสองคนเปนกรรมการ กรรมการบริหารพรรค
สามคนที่ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมรวมระหวางกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคเปนกรรมการและเลขาธิการพรรคเปนกรรมการ และเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งคณะผูบริหาร ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๕๑ ผูบริหารพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดการประชุมคณะผูบริหารสามครั้งติดตอกัน โดยไมมีเหตุอันสมควร
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(๔) คณะกรรมการบริหารมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการบริหาร
ทั้งหมดใหพนจากตําแหนง
(๕) พนจากตําแหนง กรรมการบริหาร
ขอ ๕๒ ผูบริหารพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร
(๒) หัวหนาพรรคออกจากตําแหนง
(๓) คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคมีมติไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคทั้งหมดใหพนจากตําแหนง
ขอ ๕๓ เมื่อตําแหนง ผูบริหารวางลง ใหดําเนินการเลือกตั้งผูบริหารดํารงตําแหนงแทน
ตามหลักเกณฑในขอ ๕๐ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงวาง
ใหผูที่ดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วาง อยูในตําแหนงเทาวาระผูที่ตนเขาไปแทน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะผูบริหารตองมีผูบริหารมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผูบริหารทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ขอ ๕๕ ใหผูบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๒) ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับตําแหนง ขาราชการการเมือง หรือตําแหนงในรัฐสภา
ตามขอ ๙๒
(๓) รับผิดชอบงานของพรรค
(๔) ออกระเบียบและวางแนวทางการบริหารของพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหาร
(๕) ออกระเบียบและวางแนวทาง ตลอดจนแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ
รวมทั้งการคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
(๖) ประสานงานกับสมาชิกพรรค กลุมการเมือง หรือกลุมตาง ๆ ซึ่งอยูในความอุปถัมภ
ของพรรค
(๗) กําหนดแผนพัฒนาสาขาพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
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ขอ ๕๖ ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและการบริหารงานพรรค
(๒) บริหารพรรคตามที่ประชุมใหญหรือคณะกรรมการบริหารหรือคณะผูบริหารกําหนด
(๓) สั่งอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับงานของพรรค
(๔) แตงตั้งคณะที่ปรึกษา
(๕) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใหปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
(๖) จัดทํางบประมาณ การควบคุมการเงิน การจัดทํางบดุล
(๗) อนุมัติการจัดตั้งศูนยประสานงานของพรรค โดยเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
(๘) ออกหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการบริหารงาน
(๙) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับกําหนด
ขอ ๕๗ ใหรองหัวหนาพรรคปฏิบัติหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
ขอ ๕๘ ใหเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) แตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาที่ของพรรค
(๒) ปกครองบังคับบัญชาเจาหนาที่ของพรรค
(๓) กํากับ ดูแลและบริหารงานสํานักงานเลขาธิการพรรค
(๔) ควบคุม ดูแลทรัพยสิน รายรับและรายจายของพรรค
(๕) จัดประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประชุมคณะผูบริหาร หรือประชุมอื่น ๆ
(๖) ทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะผูบริหารหรือหัวหนาพรรค
ขอ ๕๙ ใหรองเลขาธิการพรรคปฏิบัติหนาที่ ตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย
ขอ ๖๐ ให เ หรั ญ ญิ ก มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการควบคุม การรั บ –จ า ยเงิ น การบั ญ ชี แ ละงบดุ ล
ของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๖๑ ใหนายทะเบี ย นสมาชิ กพรรคมี อํา นาจหนา ที่ใ นการจัด ทํา ทะเบี ย นสมาชิ กพรรค
และสาขาพรรค ใหคํารับรองคุณสมบัติสมาชิกพรรค อนุมัติการลาออกจากสมาชิกพรรค
ขอ ๖๒ ให โ ฆษกพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการประชาสั ม พั น ธ ง านของพรรค ตามที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด
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ขอ ๖๓ อํานาจหนาที่ของกรรมการบริหารอื่น ใหเปนไปตามที่หัวหนาพรรคกําหนด
ขอ ๖๔ ใหมีคณะที่ปรึกษาขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานที่ปรึกษาหนึ่งคน รองประธาน
ที่ปรึกษาหนึ่งคน และที่ปรึกษามีจํานวนตามที่หัวหนาพรรคจะเห็นสมควร โดยอาจแตงตั้งจากสมาชิก
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณในสาขาวิชาตาง ๆ และผูสนับสนุนทางดานกิจกรรมแกพรรค
ขอ ๖๕ ให ค ณะที่ ป รึ ก ษามี อํ า นาจหน า ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาทุ ก ด า นแก ค ณะกรรมการบริ ห าร
คณะบริหารหรือหัวหนาพรรค
ขอ ๖๖ ใหที่ประชุมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเลือกตั้งคณะทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานหนึ่งคน รองประธานสองคน เลขานุการหนึ่งคน และผูชวยเลขานุการ
อีกหนึ่งคน
ใหคณะทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้งทําหนาที่ตามวาระคราวละหนึ่งป
และเมื่อครบกําหนดตามวาระแลว ใหที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคจัดใหมีการเลือกตั้งใหม
ขอ ๖๗ ใหคณะทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีหนาที่ ดังนี้
(๑) จัดและดําเนินการประชุมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๒) ประสานงานในดานกิจการสภาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๓) เชิญสวนราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจง หรือใหความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๔) หนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ขอ ๖๘ ใหคณะกรรมการบริหารกําหนดเขตการบริหารงานของพรรคขึ้นเปนเขต ๆ ทั่วประเทศ
จังหวัดใดจะอยูในเขตใด ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๖๙ ใหมีคณะกรรมการเขตตามขอ ๖๘ ขึ้นเขตละหนึ่งคณะ มีจํานวนไมเกินยี่สิบหาคน
ประกอบดวย ประธานหนึ่งคน รองประธานไมเกินสามคน เลขานุการหนึ่งคน รองเลขานุการไมเกินสามคน
และกรรมการอื่นไมเกินสิบเจ็ดคน
การไดมาซึ่งคณะกรรมการเขตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด
คณะกรรมการเขตมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
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ขอ ๗๐ ใหคณะกรรมการเขตมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนและเผยแพรนโยบาย อุดมการณของพรรค
(๒) สรรหาตัวบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคในเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดสวน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกของพรรค
(๓) วางแผนและดําเนินการรณรงคหาเสียงสนับสนุนผูสมัครลงรับเลือกตั้งของพรรคในทุกระดับ
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
(๔) รับสมัครบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรค
(๕) ขยายฐานสมาชิกของพรรคไปสูทองถิ่น
(๖) ประสานงานกับสมาชิกพรรค กลุมการเมือง หรือกลุมตาง ๆ ในความอุปถัมภของพรรค
(๗) เผยแพรขาวสารของพรรคไปสูประชาชนในทองถิ่น
(๘) หนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหารหรือหัวหนาพรรค
ขอ ๗๑ กรรมการเขตพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดการประชุมคณะกรรมการเขตสามครั้งติดตอกัน โดยไมมีเหตุอันสมควร
(๔) คณะกรรมการเขตมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการเขต
ทั้งหมดใหพนจากตําแหนง
ขอ ๗๒ คณะกรรมการเขตพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) คณะกรรมการบริหารมีมติใหพนจากตําแหนง
(๒) ครบวาระ
(๓) คณะกรรมการเขตลาออกเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการเขตทั้งหมด
ขอ ๗๓ การประชุมคณะกรรมการเขตตองมีกรรมการเขตมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการเขตทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ใหประธานคณะกรรมการเขตเปนประธานในการประชุม ถาประธานไมมาประชุม ใหรองประธาน
ตามลําดับอาวุโสเปนประธาน ถาไมมีรองประธานมาประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการเขตคนหนึ่ง
เปนประธาน
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มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๔ ใหมีคณะกรรมการดําเนินงานของพรรค สามคณะ คณะละไมเกินเจ็ดคน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๒) คณะกรรมการนโยบายพรรค
(๓) คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยของพรรค
ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งจนครบ แลวใหคณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้ง
แตละคณะดําเนินการประชุมกันเองเพื่อเลือกตั้งประธานหนึ่งคน รองประธานหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน
รองเลขานุการหนึ่งคน และกรรมการอื่นเทาที่เหลืออยู แลวรายงานตอที่ประชุมใหญในคราวประชุม
เดียวกัน
ในการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเลือกผูอาวุโสสูงสุดเปนประธานที่ประชุม
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระการดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
หมวด ๘
สาขาพรรค
ขอ ๗๕ ในทอ งที่ ใ ดมีส มาชิก สามั ญ ประสงคจะจั ด ตั้ง สาขาพรรค ใหส มาชิก ผูเ ริ่ม จัด ตั้ ง
จัดประชุมใหญ ส มาชิก สาขาพรรคนั้น เป นครั้ งแรก เพื่อ เลือ กตั้ งคณะกรรมการสาขา หลังจากนั้ น
ใหจัดสงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรค รายชื่อ อาชีพ ที่อยูของผูดําเนินการตามแบบพิมพของพรรค
พร อ มทั้ ง ชื่ อ อาชี พ ที่ อ ยู ลายมื อ ชื่ อ กรรมการสาขาพรรคไปยั ง สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารพรรค เพื่ อ
หัวหนาพรรคจะไดเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดตั้งสาขาและแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญ ญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญ วา ดว ยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายในสิ บห าวั น
นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารไดอนุมัติใหจัดตั้งสาขา
ใหคณะกรรมการสาขาพรรค ประกอบดวย ประธานหนึ่งคน รองประธานอยางนอยหนึ่งคน
เลขานุการหนึ่งคน รองเลขานุการอยางนอยหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน นายทะเบียนสมาชิกสาขาหนึ่งคน
โฆษกหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไมเกินเจ็ดคน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ถาทองที่ใดยังไมพรอมที่จะตั้งเปนสาขาพรรค หากหัวหนาพรรคพิจารณาเห็นสมควรจะให
จัดตั้งเปนศูนยประสานงานไปกอนก็ได
ขอ ๗๖ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา ใหเลือกประธานสาขาเปนลําดับแรก แลวเลือก
รองประธาน เลขานุการ รองเลขานุการ นายทะเบียน สมาชิกสาขา โฆษกและกรรมการอื่นตามลําดับ
คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๗๗ ในกรณีที่ตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลง ถาคณะกรรมการสาขาพรรคเห็นวา
มีความจําเปนตองมีกรรมการสาขาแทนตําแหนงที่วาง ก็ใหเลือกจากสมาชิกสามัญที่เห็นวาเหมาะสม
เปนกรรมการสาขาแทน โดยใหอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่แทน
ขอ ๗๘ ในกรณีตําแหนง ประธานสาขาพรรควางลง ใหมีการประชุมใหญสมาชิกสาขาพรรค
เพื่อ เลือ กตั้งประธานสาขาพรรคใหมภายในหกสิ บวัน นับ แตวันที่ตํา แหนงวาง ในระหวางที่ไม มี
ประธานสาขาพรรค ใหรองประธานสาขาพรรคตามลําดับอาวุโสรักษาการแทน ถาไมมีรองประธาน
สาขาพรรค หรือมีแตไมสามารถทําหนาที่ได ใหคณะกรรมการสาขาพรรคเลือกกรรมการสาขาพรรค
ผูใดผูหนึ่งรักษาการแทน
ขอ ๗๙ ในกรณีมีกรรมการสาขาเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสาขาทั้งหมด
ใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาใหม และใหนับวาระการดํารงตําแหนงสี่ป
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาเหลืออยู หรือมีแตไมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาใหม
คณะกรรมการบริ ห ารอาจดํ า เนิ น การเสี ย เอง หรื อ มอบหมายให ส มาชิ ก สาขาพรรคจํ า นวนหนึ่ ง
ดําเนินการก็ได
ใหคณะกรรมการสาขาอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะไดรับการแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสาขาชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาใหม
ซึ่งจะตองจัดใหมีขึ้นภายในหกสิบวัน นับแตวันครบวาระ หรือวันที่ตองเลือกตั้งใหมทั้งคณะตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๘๐ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) คณะกรรมการสาขาเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสาขาทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารสั่งใหพนจากตําแหนง เพราะฝาฝนกฎหมาย หรือขอบังคับพรรค
จนเกิดความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหยุบเลิกสาขาพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ขอ ๘๑ กรรมการสาขาพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคและมีผลตั้งแตวันที่ยื่นใบลาออก
(๓) คณะกรรมการสาขาพนจากตําแหนงตามขอ ๘๔
(๔) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุกหรือถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
ขอ ๘๒ ใหคณะกรรมการสาขามีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ขยายจํานวนสมาชิกพรรคในเขตพื้นที่ของสาขาโดยตอเนื่อง
(๒) ใหการศึกษาอบรมทางการเมืองและการอบรมอื่น ๆ ตามอุดมการณและแนวนโยบาย
ของพรรคแกสมาชิก
(๓) เผยแพรอุดมการณ แนวนโยบาย และกิจกรรมของพรรคแกประชาชน
(๔) รณรงค ชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคใหไดรับการเลือกตั้ง
(๕) ดําเนินกิจกรรมรวมกับมวลชนทองถิ่น และดําเนินโครงการเศรษฐกิจตามที่พรรคแนะนํา
หรือที่พรรคเห็นชอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเปนอยูและรายไดของประชาชนในทองถิ่น
(๖) บริหารกิจการภายในของสาขาพรรค
(๗) เสนอชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกระดับตอคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัคร
รับเลือกตั้งของพรรค
(๘) จัด ทํา แผนงาน แผนงบประมาณ และแผนจั ด หาทุน เสนอต อ หั วหน า พรรคเพื่อ ให
ความเห็นชอบ
(๙) สนับสนุนบุคคลที่พรรคสงลงสมัครรับเลือกตั้ง
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหาร หรือ
หัวหนาพรรค
ขอ ๘๓ การประชุมใหญของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) การประชุมใหญสามัญ ซึ่งคณะกรรมการสาขาจะตองจัดใหมีขึ้นอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๒) การประชุมใหญวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการสาขาอาจจัดใหมีการประชุมขึ้น นอกเหนือจาก
การประชุมใหญสามัญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๓๐
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๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

การประชุมใหญของสาขาพรรค ตองมีสมาชิกสามัญของสาขาพรรคนั้นมาประชุมไมนอยกวา
หาสิบคน จึงเปนองคประชุม
ให ประธานสาขาพรรคทํ า หน าที่ เป น ประธานในที่ป ระชุม ถ า ประธานไม อ ยู ใ นที่ป ระชุ ม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานเปนประธานที่ประชุมแทน ถารองประธานไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคผูใดผูหนึ่งทําหนาที่เปนประธาน
ที่ประชุมแทน
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๘๔ ใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการในการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ใหแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมือง
คณะกรรมการบริหารตองจัดทําแผนงานการพัฒนาและการขอรับการสนับสนุนตาง ๆ ของ
พรรคการเมือง โดยในแผนดังกลาวจะตองกําหนดใหมีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองเพิ่มขึ้นอยางนอย
อีกหนึ่งสาขา
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๘๕ การคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในนามของพรรคทั้ ง แบบสั ด ส ว นและแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง ให มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ของ
คณะกรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการคัดเลือ กผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคมีหลักเกณฑ
และวิธีการ ดังนี้
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคจากรายชื่อ
ตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อผูซึ่งคณะกรรมการเขตใหความเห็นชอบ
(๓) รายชื่อผูซึ่งหัวหนาพรรคเปนผูเสนอ
(๔) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
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มติของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเปนที่สุด
ขอ ๘๖ นอกจากการพิจารณาสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ ๘๕ ที่ประชุมใหญพรรคอาจใชวิธีการ
ใหผูเขารวมประชุมใหญพรรคลงมติเลือกผูสมควรสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบสัดสวนและแบบแบงเขตได ในกรณีเชนนี้ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคจัดใหมีการดําเนินการลงคะแนนใหผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลําดับ
ลงไปในเขตเลือกตั้งใดเปนผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น แลวแตกรณี
การลงคะแนนตามวรรคหนึ่ง ใหลงคะแนนทางไปรษณียก็ได
หมวด ๑๐
การจัดตั้งรัฐบาลและการคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนง
ขาราชการการเมืองหรือตําแหนงในรัฐสภา
ขอ ๘๗ ใหที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูชี้ขาดวา
จะจัดตั้งรัฐบาลหรือรวมรัฐบาลหรือไม
ในกรณีที่ไมอาจจัดการประชุมรวมตามวรรคหนึ่งไดทัน ใหคณะผูบริหารหรือหัวหนาพรรค
มีอํานาจชี้ขาดตามวรรคหนึ่ง และแจงผลการตัดสินชี้ขาดใหที่ประชุมรวมทราบโดยเร็ว
ขอ ๘๘ การคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนง ขาราชการการเมือง หรือตําแหนงในรัฐสภา
ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหคณะผูบริหารหรือหัวหนาพรรคเปนผูกําหนดสัดสวนจํานวนตําแหนงทางการเมือง
และตําแหนงในรัฐสภา โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในแตละภาคและเขตการบริหาร
และกําหนดสัดสวนจํานวนตําแหนงใหเหมาะสม
(๒) ในการคัดเลือกตําแหนง ประธานสภาผูแทนราษฎร ใหนําความในขอ ๘๘ (๑) มาใช
โดยอนุโลม
ขอ ๘๙ หัวหนาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะผูบริหารมีสิทธิยับยั้งการคัดเลือกบุคคลใด ๆ
เพื่อเขารับตําแหนงทางการเมืองหรือตําแหนงในรัฐสภาตามความในหมวดนี้
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เมื่อเกิดกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหจัดประชุมรวมคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่มีการยับยั้ง
ความเห็ น ของที่ ประชุม ร ว มคณะกรรมการบริ ห ารและสมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรในครั้ ง นี้
ใหถือเปนอันยุติ
หมวด ๑๑
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
ขอ ๙๐ สมาชิกมีหนาที่รักษาวินัยและจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้
(๑) ยึดมั่นในอุดมการณและแนวนโยบายของพรรค
(๒) ปฏิบัติตามขอบังคับหรือมติของคณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหาร คณะกรรมการเขต
คณะกรรมการสาขา ตลอดจนคําสั่งของหัวหนาพรรค
(๓) รักษาชื่อเสียงของพรรค โดยไมประพฤติไปในทางที่จะนําความเสื่อมเสียมาสูพรรค
(๔) สนับสนุน สงเสริมและเผยแพรนโยบายและอุดมการณของพรรค
(๕) สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมของพรรค
(๖) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค โดยไมมีเงื่อนไข
(๗) ไมกระทําการใด ๆ ใหเกิดความแตกแยกหรือแตกความสามัคคี
(๘) ไมกระทําการใด ๆ โดยใชชื่อพรรคเพื่อแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ หรือใหเกิด
ความเสียหาย
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิกพรรค
ขอ ๙๑ การลงโทษสมาชิกมี ๔ สถาน คือ
(๑) วากลาวตักเตือน
(๒) ทําทัณฑบน
(๓) ถอดถอนจากตําแหนง หรือหนาที่ทางการเมือง
(๔) ใหพนจากสมาชิกภาพ
ขอ ๙๒ โทษให พ น จากสมาชิ ก ภาพจะกระทํ า ได ต อ เมื่ อ สมาชิ ก ผู นั้ น ได ฝ า ฝ น ข อ บั ง คั บ
หรือมติของคณะกรรมการบริหารจนเกิดความเสียหายอยางรายแรง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ขอ ๙๓ ขั้นตอนการพิจารณาลงโทษผูกระทําผิดตามขอ ๙๒ ใหกระทํา ดังนี้
(๑) มีการกลาวหาจากสมาชิกที่ลงชื่อกลาวหาไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) เมื่อไดรับหนังสือกลาวหา ใหหัวหนาพรรคพิจารณา ถาเห็นสมควรสอบสวน ก็ใหแตงตั้ง
คณะบุคคลเพื่อทําการสอบสวน
(๓) ในการสอบสวนจะตองใหผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา ตลอดจนแสดงพยานหลักฐาน
แกขอกลาวหา
(๔) ในกรณีที่มีการตั้งคณะผูสอบสวนเมื่อการสอบสวนสิ้นสุดแลว ใหเสนอหัวหนาพรรค
เพื่อดําเนินการลงโทษตามขอ ๙๕
ขอ ๙๔ กรณีผูถูกสอบสวนเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อคณะผูสอบสวนมีความเห็นรวมกัน
สมควรลงโทษผูถูกกลาวหา ตามขอ ๙๑ (๓) ใหคณะผูสอบสวนสงผลการสอบสวนดังกลาวใหที่ประชุม
รวมคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
ขอ ๙๕ การลงโทษตามข อ ๙๑ (๓) และ (๔) ต อ งเป น มติ ข องคณะกรรมการบริ ห าร
แตถาสมาชิกที่จะถูกลงโทษเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนมติของที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหาร
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ การลงโทษตามขอ ๙๑ (๓) ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
หมวด ๑๓
สํานักงานเลขาธิการพรรค
ขอ ๙๖ ให มี สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารพรรคทํ า หน า ที่ เ ป น ศู น ย ก ลางในการปฏิ บั ติ ง านต า ง ๆ
ของพรรค อยู ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลของเลขาธิ ก ารพรรค โดยมี ผู อํ า นวยการพรรคเป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
เจาหนาที่ของพรรค การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน การแตงตั้ง การใหความชอบ การลงโทษ
การถอดถอน เงินตอบแทน และรับผิดชอบในการรวบรวมงาน กลั่นกรองงาน ดูแลการดําเนินกิจการ
ของสํานักงาน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๙๗ สํานักงานเลขาธิการพรรค ประกอบดวย หนวยงาน ดังตอไปนี้
(๑) ฝายนโยบายและแผน ประกอบดวย
(ก) ศูนยสารสนเทศ
(ข) งานวิจัยและประเมินผล
(ค) งานนโยบายและแผน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

(๒) ฝายอํานวยการ ประกอบดวย
(ก) งานบริหารงานทั่วไป
(ข) งานการเงินและบัญชี
(ค) งานประชาสัมพันธ
(๓) ฝายพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประกอบดวย
(ก) งานกิจการสาขาพรรคและมวลชนสัมพันธ
(ข) งานการเลือกตั้ง
(ค) งานกิจการการเมือง และสงเสริมประชาธิปไตย
เลขาธิการพรรคอาจกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหนวยงานไดตามความจําเปน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หมวด ๑๔
การบริหารการเงิน การบัญชีและงบประมาณ
ขอ ๙๘ งบประมาณ ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายได
(๒) งบประมาณรายจาย
ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรค ใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่
๓๑ ธันวาคม ของทุกๆ ป
ขอ ๙๙ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค ตามที่กําหนดในขอบังคับพรรค
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรมหาทุน
ของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการบริจาคแกพรรค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
(๗) รายไดอื่น
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การหารายไดตาม (๒) และ (๗) ใหเปนไปตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๑๐๐ รายไดจากการบริจาค ใหเปนไปตามกฎหมายพรรคการเมือง
ขอ ๑๐๑ รายจายของพรรคมี ดังนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายอื่น ๆ ที่มิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๑๐๒ งบประมาณประจํา ป ข องพรรค ให แ สดงรายรับ –รายจา ยให ชัด เจน พร อ มกั บ
คําชี้แจงประกอบ แลวนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
ขอ ๑๐๓ การจ า ยเงิ น นอกงบประมาณประจํ า ป ให หั ว หน า พรรคเป น ผู พิ จ ารณาอนุ มั ติ
แลวรายงานใหคณะกรรมการบริหารทราบ
ขอ ๑๐๔ รายไดที่เปนตัวเงินใหนําฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตามที่หัวหนาพรรคกําหนด
ขอ ๑๐๕ ใหหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรคหรือบุคคลที่หัวหนาพรรค
มอบหมาย เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อสั่งจายในนามพรรค
ขอ ๑๐๖ ใหหัวหนาพรรคจัดทําบัญชีรายรับ รายจายและงบดุล และเมื่อผูตรวจสอบบัญชี
ไดทําการตรวจสอบและรับรอง แลวใหเสนอตอที่ประชุมใหญรับรองภายในเกาสิบวัน นับแตวันสิ้นป
งบประมาณ เวนแตมีกรณีจําเปนอยางยิ่ง ก็ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวัน
ขอ ๑๐๗ การบริหารการเงินและการบัญชีของสาขาพรรค ใหนําความในหมวดนี้มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ ๑๐๘ การเงินของพรรค ใหเปนไปตามระเบียบ วาดวยการเงินที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
หมวด ๑๕
การตีความขอบังคับ
ขอ ๑๐๙ ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูมีอํานาจตีความขอบังคับ การตีความตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ของคณะกรรมการบริหารที่เขาประชุมและอยูในที่ประชุมขณะลงมติ
หมวด ๑๖
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรค
ขอ ๑๑๐ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรค ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๒ ง
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(๑) รางขอบังคับแกไขเพิ่มเติมตองเสนอโดยคณะกรรมการบริหารหรือโดยสมาชิกสามัญจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจากทุกภาคไมนอยกวาภาคละยี่สิบคน และคณะกรรมการบริหารไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนทั้งหมดใหการรับรอง
(๒) ไดรับความเห็นชอบโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุมใหญ
หมวด ๑๗
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๑๑ พรรคความหวังใหมจัดตั้งขึ้นมาตามอุดมการณของพรรคที่จะทําใหชาติมั่นคง
และประชาชนมีความมั่งคั่ง ฉะนั้น สมาชิกของพรรคตองชวยกันดํารงรักษาพรรคความหวังใหม
ใหอยูคูกับระบอบประชาธิปไตยของชาติจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๑๑๒ การยุบเลิกพรรค ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ
ขอ ๑๑๓ การยุบเลิกสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๑๔ ในกรณีท่ีพรรคตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง
นายทะเบีย นพรรคการเมื อ งโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งได ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคความหวังใหมดังกลาวขางตนแลว ตามนัยมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

