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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคดุลยภาพ
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคดุลยภาพ
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๒๗ กัน ยายน ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองของพรรคดุลยภาพ ดังนี้
นโยบายพรรคดุลยภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. นโยบายดานการเมือง - การปกครอง
๑.๑ สนับสนุนการปกครองสวนทองถิ่น และสนับสนุนใหมี องคกรเพื่อการตรวจสอบและ
ถวงดุลอํา นาจการตัดสิน ใจของคณะผูบริหาร ในองคกรสวนทองถิ่น ทุ กระดับ เพื่อ ให การพัฒนา
ในทองถิ่นนั้นเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นนั้น ๆ และปองกันการทุจริต
คอรัปชั่น
๑.๒ สนับสนุนใหมีสภาอาชีพระดับชาติ เพื่อพัฒนาอาชีพ - นําเสนอปญหา - รวมแสดง
ความคิดเห็นตอรัฐบาล หรือองคกร/หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อปกปองผลประโยชนโดยรวม
๑.๓ สนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนตาง ๆ ที่ทําประโยชนแกสาธารณชนอยางเปนรูปธรรม
ทั้งงบประมาณและการตรากฎหมายคุมครอง เพื่อใหภาคประชาชนเขมแข็ง และมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ
๑.๔ สนับสนุนใหเกิดสหภาพแรงงานที่มีมาตรฐานในระดับสากล
๑.๕ สนับสนุนใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด (เชน เดียวกับการเลือกตั้งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) ในจังหวัดที่มีความพรอม หรือในจังหวัดที่ประชาชนไดแสดงมติชัดเจนวาตองการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
๑.๖ ใหมีการเลือกตั้งในองคกรของรัฐและรัฐวิสาหกิจทุกระดับ เพื่อเปดโอกาสใหผูมีความรู
ความสามารถ ไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ และขจัดปญหาความเฉื่อยชา ลาหลังและความเปน
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เจาขุน มูลนายของผูนําองคกรที่เกิดจากการแตงตั้งลง เปน การสรางเสริม ประชาธิป ไตยในชีวิตจริง
ทุกระดับ อันจะกอใหเกิดการพัฒนาและสรางสรรคการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๒.๑ ดานอุ ตสาหกรรมหนัก สนั บสนุ น อุต สาหกรรมที่ไ มทํา ลายสิ่งแวดล อม และเกิ ด
ประโยชน ใ ช ส อยสู ง สุ ดแก สั งคม พร อมทั้ ง มีม าตรการควบคุ ม หรื อยกเลิก อุ ต สาหกรรมที่ ทํา ลาย
สิ่งแวดลอม หรือไมเกิดประโยชนแทแกสังคม
๒.๒ สนับ สนุน ใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น เรีย กเก็ บคา ธรรมเนี ยม (นอกจากภาษี )
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรจากโรงงานหรือกิจการที่เขาไปดําเนิน งานในทองถิ่น เพราะถือวาไดใ ช
ทรัพยากรของทองถิ่นนั้น ตั้งแตที่ดิน น้ํา ลม ไฟ และทรัพยากรที่เปนวัตถุดิบ โดยเฉพาะแรงงาน
ที่สรางความร่ํารวยแกเจาของกิจการ รวมทั้งการถายเทของเสีย - การสรางมลภาวะตาง ๆ เพื่อใหองคกร
ปกครองทอ งถิ่ น มี รายไดเ พิ่ม ขึ้น และมี สิท ธิค วบคุม ดูแ ลการใช ทรั พยากร รวมทั้ง เยี ยวยา ฟน ฟู
สิ่งแวดลอมอันจะเกิดจากโรงงานไดเต็มที่
๒.๓ สงเสริมวิสาหกิจชุมชน ทั้งในฐานะเอกชน และเปนของสวนรวม/ชุมชน
๓. นโยบายดานเกษตรกรรม
๓.๑ สนับ สนุน วิสาหกิจ ชุม ชน การจัดตั้ งสหกรณประเภทตา ง ๆ ที่ สมาชิกไดรับ สิท ธิ
ประโยชนเทาเทียมกันตามความสามารถ เชน ธนาคารขาว สหกรณออมทรัพย กองทุนพืชผลและสัตว
เลี้ยง เพื่อใหสมาชิกในชุมชน ทุกคนพึ่งพาตัวเองไดอยางยั่งยืน มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
๓.๒ สนับสนุนงบประมาณใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายไดแกผูผลิตใหมากขึ้น รวมทั้งชวยรักษาสภาพแวดลอม
และระบบนิเวศใหเกื้อกูลแกการดํารงชีวิตที่เปนสุข
๓.๓ สนับสนุ น โครงการพระราชดําริ เช น เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการผลิต ในภาค
เกษตรกรรมทั้ งหมด ที่ มีจุ ดมุ งหมายเพื่อ การพึ่ ง พาตนเองอยา งยั่ งยื น และเปน การผลิต ที่มิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอม
๓.๔ สนับสนุนงบประมาณเพื่อการเกษตรอินทรีย เชน ไรนาสวนผสมวนเกษตร เกษตร
ผสมผสาน เกษตรกรรมธรรมชาติ รวมทั้งเกษตรกรรมแบบทางเลือกอื่น ๆ เพื่อลดตน ทุน การผลิต
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อันจะทําใหมีผลกําไรมากขึ้น มีสภาพแวดลอมที่อุดมสมบูรณ เกื้อกูลแกการมีชีวิตอยูรวมกันทั้งสัตว
คน ตนไม และพืชพรรณนานา
๓.๕ สงเสริมใหมี “ตลาดชุมชนเครือขาย” หรือ “เครือขายตลาดชุมชน” เพื่อลดการพึ่งพา
“ตลาดของทุนนิยมเสรี” และทําใหชุมชน/ทองถิ่นเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได ทั้งยังเปน
แนวตานตลาดบรรษัทขามชาติไปในตัว (ตลาดชุม ชน สนับสนุน โดยสํานักงานการเกษตรจังหวัด
อําเภอ ตําบล และตลาดที่เกิดขึ้นเอง โดยธรรมชาติ รวมทั้งรานชํา โชหวย ฯลฯ)
๓.๖ จะเพิ่มราคาผลผลิตในภาคการเกษตรกรรมทั้งทางตรงและทางออม
ทางตรง ไดแ ก การสํารวจตรวจสอบกระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรมทั้งระบบ
เพื่อดูวาใครไดผลประโยชน มากนอยแคไหน ในขั้นตอนใด นับแตผูผลิตหรือเกษตรกร พอคาคนกลาง
(มี หลายทอด) ผู แ ปรรู ป ผลิ ต ผล พ อ ค า ย อ ยต า ง ๆ แล ว และผู ส ง ออก จากนั้ น จึ ง วางมาตรการ
(กฎหมาย) ใหทุกคน ทุกขั้นตอนไดรับผลประโยชน ที่เหมาะสม
ทางอ อ ม ภาษี จ ากภาคเกษตรกรรมจะต อ งนํ า กลั บ ไปพั ฒ นา + สนั บ สนุ น ภาค
เกษตรกรรม ไมใชนําไปสงเสริม สนับสนุนหรือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอยางในปจจุบันและอดีต
๓.๗ สนับสนุนงบประมาณในกระบวนการผลิตของภาคการเกษตร เชน ปุยอินทรีย ปจจัย
การผลิตและเครื่องมือ (เทคโนโลยี - ความรู - ความชํานาญ) ที่เหมาะสมและจําเปน เพื่อลดตนทุน
การผลิตและลดการพึ่งพาจากการซื้อเปนสวนมาก
๓.๘ สนับสนุนวิสาหกิจและอุตสาหกรรมของชุมชน การแปรรูปวัตถุดิบในชุมชน/ทองถิ่น
เปนตน
๓.๙ สนับสนุนองคกรทั้งของรัฐและเอกชนใหวิจัยและพัฒนาพืชพรรณที่เหมาะสมกับสภาพ
ดินฟาอากาศของทองถิ่น และเหมาะสมกับการใชปุยอินทรีย รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาระบบการพึ่งพิง
อาศัยของพืชพรรณ ที่สงผลใหเกิดผลผลิตมากขึ้น ตนทุน ต่ํา และฟนฟูระบบนิเวศไปในตัว ดังเชน
“ระบบนิเวศในนาขาว” “ไรนาสวนผสม” เปนตน
๔. นโยบายดานการคาและบริการ
๔.๑ คัดคาน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ประปา ไฟฟา โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย รวมทั้ง
หน วยงานของรัฐ ที่ดํ าเนิน กิจ กรรมเกี่ ยวกับ ปจ จัย สี่แ ตเ ปด โอกาสใหเ อกชนแข งขั น ไดต ามความ
เหมาะสม
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๔.๒ ผูบริหารองคกร - หนวยงานรัฐวิสาหกิจ จะใชวิธีการเลือกตั้งคณะผูบริหาร โดยเปด
กวางใหผูมีความรูความสามารถทั่วไปเขาสมัครรับเลือกตั้ง และใหสมาชิกในองคกร/หนวยงานนั้น ๆ
เปนผูเลือก ทั้งนี้เพื่อใหมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ - เกิดประสิทธิผลมากที่สุด
๔.๓ สนับสนุน ใหฟนฟูประเพณีเกี่ยวกับการ “แลกเปลี่ยนแรงงงาน” ในการผลิตภาค
เกษตรกรรม เพื่อลดตนทุนการผลิตในรูปของเงินตนและดอกเบี้ย เชน ประเพณีลงแขกดํานาและเกี่ยวขาว
๕. นโยบายดานการศึกษา
๕.๑ ปรับเปลี่ยนปรัชญาการศึกษาของชาติใหมใหเปนการศึกษาเพื่อ “สัมมาทิฏฐิ” ใหมีทั้ง
ความเชี่ยวชาญในวิช าชีพ มีจริยธรรม และมีความเขาใจตอความเปน จริงของชีวิตและโลก เพื่อให
ผูเรียนมี “สติปญญาอยางแทจริง” และมีความสามารถประกอบอาชีพอยางมีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสวนรวม
๕.๒ จัดการการปฏิรูปการศึกษาเสียใหมใหถูกตอง ซึ่งในปจจุบันทําแตรูปแบบ ไมเขาใจวา
การศึกษาที่แ ทเปนอยางไร จึงตองลดการทํากิจกรรมทางเอกสารของครูอาจารยลง แลวมุงสูเนื้อหา
สาระในปรัช ญาการศึกษาที่แ ทจริง โดยเนน ที่กระบวนการเรียนการสอนที่มีอยูใ นโลกจริง ใหครู
อาจารยไดอยูกับเด็กมากขึ้น ไมใชทิ้งเด็กไปทําแตเอกสารรายงานตาง ๆ อยางในปจจุบัน
๕.๓ สนับสนุนใหครูอาจารยไดรวมมือกับผูรู ผูนาํ ชุมชนสรางหลักสูตรของชุมชน/ทองถิ่น
มากขึ้นอยางเปนรูปธรรม
๕.๔ สนับสนุน ใหโรงเรียน วัด ชุม ชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดการศึกษา
รวมกัน เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน อันจะชวยใหทุกองคกรในชุมชน/ทองถิ่นมีความเขมแข็ง
มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และไดรับประโยชนรวมกัน
๕.๕ สนับสนุน “การศึกษาแบบทางเลือก” ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งการตรากฎหมายรับรอง
และใหงบประมาณสนับสนุน เพื่อใหมีการศึกษาที่หลากหลาย ผูเรียนและผูสอนมีทางเลือกมากขึ้น
และเปนการลดภาระของทางราชการลง
๕.๖ สนับสนุน ใหมี “สภาการศึกษาแบบทางเลือก” เพื่อควบคุม ดูแ ล บุคลากรและ
คุณภาพของการศึกษา แบบทางเลือกทั้งระบบ
๕.๗ ตรากฎหมายรองรั บวุ ฒิการศึ กษาของนัก เรี ยนในโรงเรีย นแบบทางเลือ ก โดยใช
มาตรฐานของ “สภาการศึกษาแบบทางเลือก” กําหนดมาตรฐานขึ้นเอง
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๕.๘ ตรากฎหมายรับรองวิทยฐานะของผูสอนในโรงเรียนแบบทางเลือก ใหมีศักดิ์และสิทธิ
เทาเทียมกับผูสอนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของทางราชการทุกประการ
๕.๙ ตรากฎหมายใหใชระบบ “เลือกตั้งผูนําองคกร” ของตนเองทุกระดับแทนการแตงตั้ง
โดยมีวาระครั้งละ ๓ ป เพื่อเปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถไดมีโอกาสเปน ผูนําเต็ม ศักยภาพ
และสรางเสริมประชาธิปไตยในชีวิตจริงทุกระดับ
๖. นโยบายดานสาธารณสุข
๖.๑ สงเสริมใหมีบุคลากรทางการแพทยเพิ่มมากขึ้น และกระจายสูชุมชนเพิ่มมากขึ้น
๖.๒ สนับสนุนการวิจัยในวงการวิชาการแพทยและการผลิตยาตาง ๆ
๖.๓ จัดใหเกิดการสาธารณสุขแบบปองกันเต็มรูปแบบ
๗. นโยบายการกําจัดคอรัปชั่น
๗.๑ จัดสรางกระบวนการตรวจสอบ ถวงดุลในหนวยงานของรัฐ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกระดับ
๗.๒ จัดตั้งองคกรสายสืบที่ชื่อวา “สายสืบประสิทธิภาพและคอรัปชั่น” เพื่อหาขอมูลในทางลับ
ในการปฏิ บัติ งานของเจ าหนา ที่ข องรั ฐ - รัฐ วิส าหกิ จ และองค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น ในเรื่ อ ง
ประสิทธิภาพ - ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และการคอรัปชั่นโดยรับสมัครสายสืบจากทุกหนวยงาน
และประชาชนทั่วไป พรอมกับจัดสงเจาหนาที่เขาไปแทรกซึมและปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ
๗.๓ รณรงคใหสังคมเกิดสํานึกรับผิดชอบรวมกันที่จะปกปองผลประโยชนของประชาชนเอง
ดวยการตอตานประณามการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
๗.๔ เพิ่มโทษการคอรัปชั่นใหหนักขึ้น
๘. นโยบายดานสวัสดิการ
รัฐนั้นเปนครอบครัวขนาดใหญและเปนครอบครัวขยายตามประเพณีไทยแตเดิม มีรัฐบาลเปน
ผูปกครองทําหนาที่ดูแลทุกขและสุข ความเปนอยูของสมาชิกในครอบครัวทุกคน ใหมีความเปนอยูที่
เสมอหนากัน ตามเหตุตามผลอันสมควรของแตละคน ไดแก การใหการศึกษาที่ถูกตองแกลูกหลาน
ที่ยังอยูในวัยศึกษา ปองกันและดูแลทุกคน ไมวาจะเปนคนเฒาคนแก คนหนุมคนสาวหรือเด็กทารก
ไมใหเจ็บปวย เมื่อเจ็บปวยก็ตองรักษาอยางจริงจัง โดยไมลําเอียงเรื่องรายได (เงิน ) ของแตละคน
ในครอบครัว แมกระทั่งถึงคราวสิ้นอายุไขก็ตองจัดการไปตามประเพณี
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สรุปวา ผูปกครอง รวมทั้งสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวที่มีรายได พึ่งพาตัวเองไดจะตอง
รว มกั น รั บผิ ดชอบ ตอ สมาชิ กคนอื่ น ๆ ที่ ยัง ไม สามารถพึ่ง พาตัว เองได นั บตั้ งแตเ กิด อยู ใ นทอ ง
จนกระทั่งถึงวันสิ้นอายุไข ไมใชปลอยกันตามยถากรรม ตัวใครตัวมัน ชวยเหลือเกื้อกูลก็ทําอยางเสีย
ไมได ซ้ํายังถือโอกาสเอารัดเอาเปรียบกันเองอีก ดังที่นโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผานมากระทําอยู
ซึ่ง มี แ ต จ ะทํา ให ค นส วนน อ ยร่ํ า รวยและแข็ง แกร ง ขึ้ น ขณะที่ คนส ว นมากอ อ นแอและยากจนลง
เกิดเปนชองวางอยางมหาศาล และกอใหเกิดปญหาความแตกแยกนานามากมาย
วิธีที่จะเยียวยาและขจัดปญหาทั้งปวงก็คือ รัฐบาลตองมีนโยบายดานสวัสดิการอยางเปนระบบ
จริงจังและตอเนื่อง
“พรรคดุลยภาพ” มีนโยบายดานสวัสดิการพื้นฐาน ดังนี้
๙. นโยบายดานสวัสดิการพื้นฐาน
๙.๑ ดานการศึกษา
๙.๑.๑ ใหทุกคนไดรับการศึกษาจากสถานศึกษาของรัฐบาลฟรี ตั้งแตระดับอนุบาล
จนถึงระดับปริญญาตรี
๙.๑.๒ สําหรับผูที่เรียนในสถานศึกษาของเอกชน จะออกคาใชจายใหเทากับที่ศึกษา
ในสถาบันของรัฐบาล นอกจากนี้จะมีกองทุนใหกูยืม และผอนชําระเมื่อมีงานทําแลว
๙.๑.๓ มีกองทุนใหผูตองการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกกูยืม และใหผอนใช
คืนเมื่อมีงานทําแลว
๙.๑.๔ บุคคลที่เปนขาราชการและพนักงานของรัฐ เมื่อลาไปศึกษาตอทั้งในประเทศ
และตางประเทศทุกระดับ จะจายเงินเดือนตามปรกติ เพราะถือวาไดไปเพิ่มพูนความรูความสามารถ
อันจะกอใหเกิดประโยชนแกองคกร ซึ่งก็คือสังคมประเทศทั้งหมด
๙.๑.๕ สนั บสนุ น ให ขา ราชการ พนัก งานของรัฐ ทุก หนว ยงานได เลื่ อ นตํ า แหน ง
ทางวิชาการอยางเทาเทียมกัน ดวยการใหมี “การวิจัยและพัฒนา” ตามความสนใจของตน
๙.๒ นโยบายดานสาธารณสุข
๙.๒.๑ ให ก ารดู แ ลรั ก ษาฟรี ต ลอดชี พ นั บ ตั้ ง แต อ ยู ใ นครรภ ม ารดาจนกระทั่ ง ถึ ง
วันสิ้นอายุไข
๙.๒.๒ จัดให มีสถานที่ที่ เปน สุ ขลัก ษณะ เพื่ อดูแ ล พัก ฟน พักผ อ นแกทารกและ
คนชราในชุมชน โดยผานองคการบริหารสวนทองถิ่น
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๙.๓ นโยบายดานเกษตรกรรม (ลดหนี้ - ปลดหนี้)
๙.๓.๑ เป ด โอกาสใหเ กษตรกรลดหนี้ แ ละปลดหนี้ ดว ยการทํา การเกษตรอิน ทรี ย
แทนการผอนใชหนี้ ตามระยะเวลาที่เปนหนี้ เชน หากตองสงเงินกูเปนเวลา ๑๐ ป ก็ไมตองสงเงินกู
และดอกเบี้ย แตใหทําการเกษตรอินทรียใชหนี้เปนระยะเวลา ๑๐ ปแทน
๙.๓.๒ เกษตรกรที่ไมไดเปนหนี้ แตตองการทําการเกษตรอินทรีย ก็จะสนับสนุนดวย
ปุยอินทรีย รวมทั้งใหการสนับสนุนงบประมาณใหทําปุยอินทรียดวยตัวเอง
๙.๔ นโยบายดานแรงงาน
๙.๔.๑ สนับสนุน ใหกรรมกร ผูใ ชแ รงงานจัดตั้งสหภาพใหมีม าตรฐานสากลเพื่ อ
นําเสนอปญหาและวิธีแกไขแกรัฐบาล รวมทั้งปกปองสิทธิอันชอบธรรมของตนอยางเปนประชาธิปไตย
๙.๔.๒ เพิ่มคาแรงขั้นต่ําใหเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบัน
๙.๔.๓ สนับสนุนแรงงานตางชาติ ใหมีคาแรงและสิทธิ สวัสดิการอื่นเชนเดียวกับ
แรงงานไทย เพราะการปลอ ยใหมีการกดคาแรงนั้น เปนเรื่องไรม นุษยธรรม และเปนบอเกิดใหการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรมไมเปนไปตามปรกติ การพัฒนาผิดที่ผิดทาง และสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม
กอใหเกิดการคอรัปชั่น รัฐสูญเสียรายได และสงเสริมใหคนเห็นแกตัวมากขึ้น
ขอบังคับพรรคดุลยภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอบังคับพรรคดุลยภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคดุลยภาพ เมื่อวัน ที่
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีม ติเป น เอกฉัน ทกํา หนดขอบั งคับ ฉบับ นี้เพื่ อเป น แนวทางและ
หลั ก เกณฑ ในการบริ ห ารพรรคและการดํ า เนิ น กิ จ การทางการเมื อ งของพรรคให ส อดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกําหนดขอบังคับพรรค
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคดุลยภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมืองเปนตนไป
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคดุลยภาพ” เขียนเปนภาษาอังกฤษ วา
“Green Party” มีชื่อยอภาษาไทยวา “ดภ.”
ขอ ๔ พรรคดุลยภาพใชเครื่องหมาย ดังภาพ

โดยมีคําอธิบายดังนี้
เปน รูป วงกลม ภายในรู ปวงกลมมีค น ๕ คนยื น อยูบ นแทน ที่มี ระดั บความสู งที่ ตา งกั น
โดยคนแตละคนยืนอยูในระยะหางที่เทากัน ดานหลังวงกลมมีรูปภาพโลกสีเขียว
สั ญ ลั ก ษณ ค น ๕ คน สื่ อ ความหมายถึ ง คนที่ มี วั ย เพศ และฐานะทางเศรษฐกิ จ
ที่ไมเหมือนกัน โดยนโยบายของพรรคจะสนับสนุนคนที่ดอยโอกาสทั้งทางดานเศรษฐกิจ การศึกษา
สาธารณสุข ฯลฯ ใหไดรับสวัสดิการที่เทาเทียมกัน
แทน ๕ แทนที่อยูในกรอบวงกลม โดยมีคน ๕ คนยืนอยูบนแทนที่มีระดับความสูงตางกัน
โดยยืนอยูในระยะหางที่เทากัน สื่อความหมายแนวคิดของพรรคที่จะสนับสนุนใหทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
และทุกระดับฐานะ มีความเทาเทียมกันในดานสิทธิและเสรีภาพ
ภาพโลกสีเขียว สื่อความหมายถึง สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เปนปจจัย
เกื้อหนุนมนุษย
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ตรายางเครื่ อ งหมายพรรคสํ า หรั บ ใช ป ระทั บ บนเอกสารมี ลั ก ษณะเช น เดี ย วกั น กั บ ภาพ
เครื่องหมายพรรคมีสีเดียว และมีขนาด ดังภาพ

ขอ ๕ สํานักงานใหญพรรคดุลยภาพ ตั้งอยู ณ เลขที่ ๓๒๗ ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท ๐ - ๒๒๗๔ - ๔๘๙๐
ขอ ๖ สาขาพรรคดุลยภาพ ที่ไดรับอนุมัติใ หจัดตั้ง ณ ที่ใ ด ใหเรียกชื่อวาสาขาพรรค
ดุลยภาพ สาขาจังหวัด.....เขตเลือกตั้ง...................โดยมีชื่อ สถานที่ตั้ง ตําบลและอําเภอ กํากับตอทาย
แลวแตกรณี
ขอ ๗ ปณิธานของพรรคดุลยภาพ
(๑) พรรค จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนพรรคการเมืองของปวงชนชาวไทย จักดําเนินงานการเมืองตาม
วิถีท างแหง ระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี พระมหากษั ตริย ทรงเป น ประมุ ข พิทั กษผ ลประโยชน ของ
ประชาชนปกปองรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
พรรคจักกลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ ในสิ่งที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ และประชาชน
โดยไมหวังเพียงคะแนนนิยมทางการเมือง
พรรคจักยึดมั่นในระบบการนํารวม การมีสวนรวมของสมาชิกพรรคและประชาชนวงการตาง ๆ
พรรคเชื่อมั่นในพลังสรางสรรคของมหาประชาชนไทย ที่จะผลักดันการพัฒนาประเทศไปสู
ความเจริญยั่งยืน และวัฒนาถาวร
(๒) พรรคมีแนวคิดสําคัญ ตอไปนี้
จักสนับสนุน “การกระจายอํานาจ” ลดอํานาจภาครัฐ เพิ่มอํานาจภาคประชาชน ใหทองถิ่น
มีอิสระในการบริหารงาน งบประมาณและคน เพื่อใหเกิดความเขมแข็ง เปนเอกภาพในการพัฒนา
การจัดการดานสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยเคารพภูมิปญญาทองถิ่น
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จักสรางทิศ ทางเศรษฐกิจแหงชาติ โดยปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหมีศักยภาพในการ
แข งขั นของประเทศสูง ขึ้น สามารถพึ่ งตนเอง แก ไขปญ หาหนี้ สิน เกษตรกรคนจน สร างเงื่ อนไข
กฎเกณฑการแกไขปญหาเศรษฐกิจ ทั้งดานระดมทุนภายในประเทศ การแกไขปญหาหนี้สาธารณะ
การควบคุมการไหลเวียนของเงินจะตองเอื้ออํานวยใหกับคนไทย และไมถูกครอบงํา เอารัดเอาเปรียบจาก
องคกรทางเศรษฐกิจตางชาติ
จักสรางการปรองดองแหงชาติ ลดความขัดแยงทางสังคมโดยอาศัยหลักการสันติประชาธรรม
เพื่อใหเกิดสันติสุขอยางแทจริง
จักกําหนดวิถีสร างคนรุ น ใหม ใหมีจิ ตสํานึก รักชาติ เสียสละเพื่อ สังคม โดยปรับระบบ
การศึกษา ใหมีการเรียนรูและเกิดทักษะทุกมิติของชีวิต เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงเปนสําคัญ
(๓) พรรคจักสรางความมั่นคงและเอกภาพแหงชาติ รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธกับทุกชาติ
โดยยึดหลักกฎหมายระหวางประเทศ บนผลประโยชนรวมกันโดยธรรม และเคารพในเกียรติภูมิของ
กันและกัน
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๘ สมาชิกไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค
มีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๙ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไม เ ป น บุ คคลวิ ก ลจริ ต จิต ฟ น เฟอ นไม ส มประกอบ หรื อติ ด ยาเสพติ ด ของมึ น เมา
อยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) มีความเขาใจในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
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ขอ ๑๐ การสมั ค รเป น สมาชิ ก พรรคดุ ล ยภาพ ให ผู ส มั ค รยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ
ของพรรค ตอเลขาธิการพรรค หรือตอประธานสาขาพรรคแลวใหเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขา
พรรคพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใ หรับ
เปนสมาชิกไดสมาชิกผูนั้น จึงจะมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๑ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาหาคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คํ า คั ด ค า นให ยื่ น ต อ เลขาธิ ก ารพรรคหรื อ ประธานสาขาพรรคแล ว แต ก รณี แ ละให ส งวน
คําคัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อรับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๒ ถาคณะกรรมการบริ หารพรรคมีม ติไม รับ ผูใ ดเปน สมาชิก โดยจะมีคํ าคัด คา น
หรือไมก็ตามใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาถึงที่สุด
ขอ ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ (๙)
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๗๗ วรรคสอง
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๔ การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๓ (๕) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรคและมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํา นวนคณะกรรมการบริห ารพรรคและสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการ
ลงมติใหลงคะแนนลับดวยแตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต
วันที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาล
รัฐธรรมนูญ วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวา
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาว
มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง
อื่นได ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
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ให หั ว หน า พรรคส ง รายงานหรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ การมี ม ติ ไ ปยั ง ประธานรั ฐ สภาและ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๕ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคใหยื่นใบลาออกตอสํานักงานใหญพรรค
และมีผลเมื่อเจาหนาที่สํานักงานใหญพรรคไดลงรับหนังสือแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๖ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษา
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปน ผูที่พรอมที่จะเสียสละและพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณะชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคหรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๗ สมาชิกพรรคมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิด ชอบตอเสถียรภาพของพรรคและความร วมมือ ในกิ จกรรมของพรรคดว ย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะที่เปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
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(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๘ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดเขาไปสูการมี
บทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริม สถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญกับมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็ม รูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
(๕) พรรคจักพัฒนาความรูในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ใหสมาชิกเขาใจสถานภาพ
สถานการณ จุดยืนของพรรคตอปญหาตาง ๆ ของชาติ หรือตอแนวทางในการพัฒนาดานตาง ๆ เพื่อ
เผยแพรตอ ประชาชน อีกทั้งสงเสริมและใหความรูสมาชิกในการรวมตัวเปน กลุมกอน เปนองคกร
ทองถิ่น เปนชุมชนที่เขมแข็ง ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ในการดูแลรักษาทรัพยากร
และสิ่ ง แวดลอ มของทอ งถิ่น และของชาติต ลอดจนสิ ท ธิต า ง ๆ ตามบทบั ญ ญัติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๙ เพื่อเป น การส งเสริ มความรูความเขาใจทางการเมื อ งแกส มาชิก และประชาชน
โดยทั่วไปอันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
กระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวก
เขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุม กันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๐ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคดุลยภาพ ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัยดังตอไปนี้
(๑) สมาชิก พรรคทุ กระดั บต อ งยึด มั่ น ในอุ ดมการณ ข องพรรคและไม ฝา ฝ น ต อ ระเบี ย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดย
ขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและ
วงการทั่วไป
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(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกพรรคจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๑ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม และจรรโลงระบบพรรคการเมื อ งและทํ า ให ก ารเมื อ งมี
คุณธรรมสมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับพรรค
(๔) มีค วามกระตื อรื อ รน ในการสร างองค ก รพรรคให เติ บ ใหญ ดว ยการเสี ย สละและให
ความรูความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๒ ให มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ง เป น กรรมการบริห ารพรรคซึ่ งเปน องคก รหลั ก
ในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณในที่ประชุมใหญ
จํานวนไมนอยกวาเกาคนแตไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารพรรคอื่น
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ขอ ๒๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ (๒๗)
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหนง ตาง ๆ ต อที่ประชุมใหญโดยคํานึ งถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรูความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และความเสียสละใหกับพรรค จํานวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารพรรค
ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตามขอ (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็น สมควร ใหเปน กรรมการบริหารพรรคเพิ่ม ขึ้น อีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณา
อนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมผูประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๔ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๕ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรคอนุมัติใหออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
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(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ให ร องหั ว หน า ลํ า ดั บ ต น ทํ า หน า ที่ แ ทน และให มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม ใหญ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะ
กรรมการบริหารพรรคใหมภายในเกาสิบวัน นับตั้งแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุ
ตําแหนงหัวหนาพรรค เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบ
วาระและนอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดในข า งต น ให หั ว หน า พรรคมี อํ า นาจในการเรี ย กประชุ ม ใหญ
เพื่อดําเนินการ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ใ ห ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะให ค ณะ
กรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรค
การเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๖ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค มติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อเขาสงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงิน เพื่อ เปน คาใชจ ายเกี่ยวกับการเลือ กตั้ง สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร
ในส ว นของพรรคและผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค โดยไม เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดดังนี้
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(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนโดยจัดสรร
เป น จํ า นวนรวม ซึ่ ง พิ จ ารณาตามจํ า นวนผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ พ รรคยื่ น เสนอต อ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งโดย
จัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุ ม ไม ใ ห ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้ง
แตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ให ความเห็น ชอบในการแต งตั้ งหรือ ถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต าง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน คณะอนุกรรมการของพรรค
(๘) อนุมัติหรือยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งและรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมพรรค
(๑๒) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
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(๑๖) แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผู อํานวยการสํานักงานใหญของพรรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร และไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๗ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) เปน ประธานของคณะกรรมการบริห ารพรรคและผู เรีย กประชุม คณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนการดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุม รวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรคและเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะ
กรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอ คณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุม รว มคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคตอที่ประชุมใหญพรรค
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(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค มอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
(๖) โฆษกพรรค มีหนาที่ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานตาง ๆ ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๘ ในการเลื อ กตั้ ง สม าชิ ก สภาผู แ ทน ราษฎ รทั่ ว ไปใ นแ ต ล ะครั้ ง ให ค ณะ
กรรมการบริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาสิบคนเพื่อ
ทําหน าที่คัด เลือกสมาชิ กพรรคที่เหมาะสมและมีคุณ สมบัติ ถูกตอ งตามกฎหมาย เพื่อส งเขา สมัค ร
รับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่
กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๒๙ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรค เพื่ อ เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบสัดส วนหรือ แบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอต อ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไป พิจารณาคัดเลือก
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรค มีหนาที่ใ นการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลง
สมัครรับ เลือกตั้ งในแบบสัดสวนหรือ แบบแบงเขตเลือกตั้ งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํา นวยการ
เลือกตั้งทั่วไปพิจารณา คัดเลือก
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(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคลที่
มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย มี ค วามรู ค วามสามารถเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในนามของพรรค
ขอ ๓๐ การตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัคร
รับเลือกตั้งใหถือเปนที่สุด เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น ก็ใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติ
ขอ ๓๑ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๒ ในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคประจําเขต หรือทองที่ที่สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปน ผู
พิ จ ารณาแล ว แจ ง ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคได รั บ ทราบและพิ จ ารณาต อ ไป ในกรณี ที่ ไ ม มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๓ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใด
ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามความประสงคของสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๔ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคที่มีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบี ยนราษฎรอยูใ นเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวา สามสิ บคนขึ้ น ไป โดยจัด ทําทะเบีย น
สมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
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ขอ ๓๕ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนสาขาพรรคนั้นเพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลื อกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแล ว
ใหแ จ งสํานั กงานใหญ พรรคทราบ เพื่อใหหัว หนาพรรคแจงใหน ายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวันเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ดังกลาวตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ
เขารวมประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๖ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขา
พรรคเปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๗ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนิน การในที่ประชุม ใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและคณะกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๘ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับตั้งแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่ส มัครเขารับเลือ กตั้งเปน สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายตามเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัด ทํ า แผนโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๐ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผู ทําหนา ที่แ ทนในกรณีที่ ประธานสาขาพรรคไม อาจปฏิ บัติ หนา ที่ไ ด
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคที่พน จากตําแหนง อยูใ นตํา แหน งเพื่ อปฏิ บัติหน าที่ต อ ไปจนกวานายทะเบี ยนพรรคการเมือ ง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ขอ ๔๑ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๔๐
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๔๒ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนได
ขอ ๔๓ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๔ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งสวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
กรรมการบริหารพรรค จํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่มีหนังสือใหเรียกประชุม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๕ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญตองขอเสนอตอหัวหนา
พรรคพรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๖ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๔๒ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๗ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๖ มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึง เป น องคป ระชุ ม การลงมติ ใ ห ถื อเสีย งขา งมากของสมาชิ กที่ ม าประชุม ในกรณีที่ มี เสี ยงเทา กั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๘ ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานในที่ประชุม ใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่ม า
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานและใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห ร องเลขาธิ ก ารพรรคหรื อ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๙ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ขอ ๕๐ คําบอกกลาวเรียกประชุม ใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๑ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคอย า งน อ ยสองเดื อ นต อ ครั้ ง และ
หัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวันเวลา และสถานที่ประชุมหรือเรียกประชุมอีกเปนพิเศษอีกก็ไดตามความ
จํ า เป น หรื อ ตามคํ า ขอจากกรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวนคณะ
กรรมการบริหารพรรคทั้งหมด รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมี
วาระหรือประเด็นเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๒ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึ งจะเปน องคประชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัว หน าพรรคคนใดคนหนึ่ง ทํา หน าที่ เปน ประธานในที่ ประชุ มแทน และให เลขาธิ การพรรค
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๔ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งสวนการประชุม วิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
กรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูใ น
ขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือใหรองขอโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวย
เหตุผลเรงดวนอยางใด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เมื่ อมี ผู เข าชื่ อ รอ งขอให เรี ย กประชุ ม วิ สามั ญตามวรรคแรกใหค ณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกัน ขอใหเรียกประชุมระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๕ ญัตติของผูขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรคพรอม
กับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๖ การประชุมใหญสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของพรรคดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๗ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๕๖ มาประชุม ไมนอยกวา
สามสิบคนจึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใ หถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม ารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๘ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขา
พรรคไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ ประชุ ม ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลือ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธาน
ที่ประชุมและใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๙ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๐ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให ป ระธานสาขาพรรค
แจ ง กํ า หนดการประชุ ม ให ส มาชิ ก พรรคทราบล ว งหน า ไม น อ ยกว า เจ็ ด วั น โดยระบุ วั น เวลา
และสถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
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สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๑ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวันเวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่ประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๒ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ตอ งมีก รรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุมโดยให
ประธานสาขาพรรคเปนประธานที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได
ก็ใ หรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แ ทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปน เลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใ หรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๖๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๔ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อ
แสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๖๕ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
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(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๖ พรรคและสาขาพรรคต อ งป ด บั ญ ชี ค รั้ ง แรกภายในสิ้ น ป ป ฏิ ทิ น ที่ ไ ด จ ดแจ ง
การจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การป ด บั ญ ชี ใ ห จั ด ทํ า งบการเงิ น ซึ่ ง อย า งน อ ยต อ งประกอบด ว ยงบดุ ล และงบรายได
และคาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขา
พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุลตองแสดงรายการ ทรัพยสิน หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายได แ ละค า ใช จ า ยอย า งน อ ยต อ งแสดงที่ ม าของรายได ซึ่ ง ได รั บ จากเงิ น บริ จ าค
เงิน สนับ สนุน จากรัฐ และรายได อื่น ที่ มี กับ ทางใชไ ปของค าใช จายดํา เนิน การของพรรคการเมือ ง
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๖๗ งบการเงินผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือ นเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปด
ประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงิน ซึ่งที่ ประชุม ใหญ ของพรรคการเมือ งอนุมัติ แ ลว ตามวรรคหนึ่ง หั วหนาพรรค
การเมืองตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสง
งบการเงินตอนายทะเบียน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้ง
สําเนาบัญชี
ขอ ๖๘ ใหหัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคมีหนาที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอนายทะเบียน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนงและภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนตําแหนง
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บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายอื่นแลว บุคคลนั้นอาจสงสําเนาบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินที่ยื่นไวตามกฎหมายอื่นนั้นตอนายทะเบียนแทนก็ได
ขอ ๖๙ ให หั ว หน า พรรคจั ด ให มี บั ญ ชี แ สดงรายรั บ จากการบริ จ าค ซึ่ ง ต อ งมี ร ายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิกใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาสิทธินั้นกอน
จึ ง บั น ทึ ก ลงในบั ญ ชี และในกรณี ที่ ไ ม อ าจคิ ด มู ล ค า ได ใ ห ร ะบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น
หรือประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ขอ ๗๐ หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกซึ่งไดรับ
การบริจาคตองนําเงินสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๗๑ บรรดาเงินที่พรรคไดรับบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝาก
ไวกับธนาคารพาณิชยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรคนั้น
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชยใหหัวหนาพรรค
แจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชี
เงินฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เปดบัญชี
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๗๒ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวน การกระทําอัน ควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
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ขอ ๗๓ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๗๒ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหาร
พรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็น วาไมมีมูล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอ
หัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๗๔ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๗๕ เมื่ อ การพิ จ ารณาสิ้ น สุ ด ลงหั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง การอย า งใดอย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) ระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็น วาสมควรไดรับการลงโทษโดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหา
ออกจากทะเบียนใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๗๖ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๘๐
วรรคสอง ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๔
หมวด ๑๓
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๗๗ การแกไขเพิ่ม เติม ขอบังคับ พรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็แ ตดวย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๗๘ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
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(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๗๙ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใ ด ๆ ใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคมีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๔
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๐ พรรคดุลยภาพมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารง
อยูคูปวงชนชาวไทย จนสุดความสามารถ เวนแตถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๘๑ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘๒ ในกรณี ที่ พ รรคต อ งยุ บ เลิ ก ให ท รั พ ย สิ น ของพรรคที่ เ หลื อ ภายหลั ง จากการ
ชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคดุลยภาพ
คณะกรรมการบริหารพรรคดุลยภาพ จํานวน ๙ คน คือ
๑. นายวิมล ไทรนิ่มนวล
หัวหนาพรรค
๒. นายทศพล มงคลวุฒิธร
รองหัวหนาพรรค
๓. นายพงษศักดิ์ ขาวคง
รองหัวหนาพรรค
๔. นายประคอง สายแกว
เลขาธิการพรรค
๕. นายวิกูล พลนอย
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
๖. นายธีรศักดิ์ เหลาสกุล
๗. นายปฎิวัฐ ชัยประโคน
โฆษกพรรค
๘. นายสมชาย กลัดมี
กรรมการบริหารพรรค
๙. นางสาวกันทิมา จันทรพิทักษ
กรรมการบริหารพรรค

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

