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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังคนกีฬา
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศ เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังคนกีฬา
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ และต่อมา ได้มีประกาศ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคพลังคนกีฬา กรณี นายวิรุณ เกิดชูกุล ลาออกจากตําแหน่ง หัวหน้าพรรคพลังคนกีฬา
ซึ่ ง ทํ า ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพลั ง คนกี ฬ าสิ้ น สุ ด ลงทั้ ง คณะ ตามข้ อ บั ง คั บ พรรคพลั ง คนกี ฬ า
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๒ (๖) ทําให้มีกรรมการบริหารพรรคพลังคนกีฬาที่เหลืออยู่ จํานวน ๒๑ คน
พ้นจากตําแหน่ง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ นั้น
บัดนี้ พรรคพลังคนกีฬาได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณี ในคราว
ประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติ ดังนี้
๑. เปลี่ ย นแปลงนโยบายพรรคพลั ง คนกี ฬ า พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยยกเลิ ก ความเดิ ม ทั้ ง ฉบั บ
และให้ใช้นโยบายพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓) แทน ดังนี้
นโยบายพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓)
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคพลังคนกีฬา ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๓
เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ ธั น วาคม ๒๕๕๓ และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ ของพรรคพลั ง คนกี ฬ า
ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ ธั น วาคม ๒๕๕๓ ได้ มี ม ติ ใ ห้ ย กเลิ ก นโยบายพรรคพลั ง คนกี ฬ า
พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ ใ ช้ น โยบายพรรคพลั ง คนกี ฬ า พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๓) แทน ดังต่อไปนี้
๑. จะหล่อหลอมให้เยาวชนของชาติภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ไม่แยกสี ไม่แยกภาค
ไม่แยกศาสนา อยู่ใต้ร่มธงไตรรงค์ผืนเดียวกัน และมีองค์พระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน
๒. จะหล่ อ หลอมให้ เ ยาวชนของชาติ เ ป็ น สุ ภ าพบุ รุ ษ สุ ภ าพสตรี มี น้ํ า ใจนั ก กี ฬ าและ
ปลอดยาเสพติด
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๓. จะพัฒนากีฬาของชาติให้อยู่ในแผนที่โลกของวงการกีฬา
๔. จะส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
๕. จะสร้างสถานที่เล่นกีฬา ออกกําลังกาย ให้ครบทุกจังหวัด ทุกอําเภอ ทุกตําบล และ
ทุกหมู่บ้าน
๖. จะจัดหาอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ออกกําลังกาย ให้เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการ
ของท้องถิ่น
๗. จะจัดให้มีกองทุนกีฬาประจําตําบล เพื่อเป็นต้นทุนในการทํากิจกรรมกีฬาของท้องถิ่น
๘. จะสนับสนุนให้นักกีฬาไทยมีโอกาสไปฝึกซ้อม และแข่งขันต่างประเทศ เพื่อสร้างชื่อเสียง
ให้กับตัวเองและประเทศชาติ
๙. จะจัดให้มีกิจกรรมกีฬาทั้งเพื่อการออกกําลังกาย และการแข่งขัน สําหรับผู้สูงอายุ
๑๐. จะจัดให้มีกิจกรรมกีฬาทั้งเพื่อการออกกําลังกาย และการแข่งขัน สําหรับคนพิการ
๑๑. จะเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถจากภาคประชาชนเข้ามาบริหารประเทศในตําแหน่งรัฐมนตรี
โดยมิต้องเป็นสมาชิกพรรคฯ
๑๒. จะผลักดันให้เกิดรัฐบาลแห่งชาติ โดยให้พรรคพลังคนกีฬาเป็นตัวขับเคลื่อนทางการเมือง
๒. เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
ข้อบังคับพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓)
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคพลังคนกีฬา ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๓
เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ ธั น วาคม ๒๕๕๓ และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ ของพรรคพลั ง คนกี ฬ า
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคพลังคนกีฬา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๓)”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับพรรคนี้ นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๕ ของข้อบังคับพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ สํานักงานใหญ่พรรคพลังคนกีฬา ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๕๑/๕๐ หมู่บ้าน
นีโอคลาสสิคโฮม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐”
๓. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังคนกีฬาชุดใหม่แทนชุดเดิมที่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ
เนื่องจากหัวหน้าพรรคพลังคนกีฬาลาออกจากตําแหน่ง จํานวน ๒๒ คน ได้แก่
(๑) นายวนัสธนา สัจจกุล
หัวหน้าพรรค
(๒) นายกฤษฎิ์ พรหมทอง
รองหัวหน้าพรรค คนที่ ๑
(๓) นายสุรเชษฐ สังขนิยม
รองหัวหน้าพรรค คนที่ ๒
(๔) นายวิรุณ เกิดชูกุล
เลขาธิการพรรค
(๕) นายชายชาญ รัตนศิลา
รองเลขาธิการพรรค คนที่ ๑
(๖) นายรุ่งเรือง หนูขลิบ
รองเลขาธิการพรรค คนที่ ๒
(๗) นางสาวณัฐธิญา ฉันทิกุล
เหรัญญิกพรรค
(๘) นายเบญจพล โพธิ์แก้ว
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๙) นายกิตติพิชญ์ นองเนือง
โฆษกพรรค
(๑๐) นายสุริยา สนธิวงศ์
กรรมการบริหารพรรค
(๑๑) นายเอกรัฐ วนะชกิจ
กรรมการบริหารพรรค
(๑๒) นายบุญโชติ คุ้มหอยกัน
กรรมการบริหารพรรค
(๑๓) นางสาวธัญลักษณ์ ไพเมือง
กรรมการบริหารพรรค
(๑๔) นายสมใจ รุ้งกะดี่
กรรมการบริหารพรรค
(๑๕) นายอัฏฐพล อนันต์สัจจกุล
กรรมการบริหารพรรค
(๑๖) นางสาวปราณี เผือกนอง
กรรมการบริหารพรรค
(๑๗) นางสาวสุนีย์ ไชยธวัช
กรรมการบริหารพรรค
(๑๘) นายระบิน บุญธรรม
กรรมการบริหารพรรค
(๑๙) นายวีระศักดิ์ นิยม
กรรมการบริหารพรรค
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(๒๐) นายญูธน บัวอ่อน
กรรมการบริหารพรรค
(๒๑) นายอมร เพ็ชรแก้ว
กรรมการบริหารพรรค
(๒๒) นายเตชิต สนิทมัจโร
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ ต อบรั บ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังคนกีฬาดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

