เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคประชาสามัคคี
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศ เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาสามัคคี
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๑๒ คน นั้น
บัดนี้ พรรคประชาสามัคคีไดมีหนังสือแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีที่ประชุมใหญสามัญ
พรรคประชาสามัคคี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ มีมติ ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคประชาสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
นโยบายพรรคประชาสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔)
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคประชาสามั ค คี ในคราวประชุ ม
ครั้ ง ที่ พิ เ ศษ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ และได รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ใหญ
พรรคประชาสามัคคี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ นโยบายพรรคนี้เรียกวา “นโยบายพรรคประชาสามัคคี (ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๔)”
ขอ ๒ ใหใชนโยบายพรรคนี้ ตั้งแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑ ของนโยบายพรรคประชาสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใช
ขอความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๑ สร า งโอกาสให ป ระชาชนมี ชี วิ ต ที่ มั่ น คงในทางสั ง คมและทางเศรษฐกิ จ
ตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๔ ของนโยบายพรรคประชาสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใช
ขอความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ สรางโอกาสใหคนไทยทุกคน ไดมีโอกาสในการศึกษา เรียนรู พัฒนาตนเอง
ตลอดชีวิต และใชชีวิตอยางมีความสุข”

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๙๕
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๒. เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคประชาสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
ขอบังคับพรรคประชาสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔)
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคประชาสามั ค คี ในคราวประชุ ม
ครั้งที่พิเศษ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคประชาสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔)”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับพรรคนี้ ตั้งแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของขอบังคับพรรคประชาสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใช
ขอความดังตอไปนี้แทน
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๔๖๓/๘ ชั้นที่ ๓ ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๘ ของขอบังคับพรรคประชาสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใช
ขอความดังตอไปนี้แทน
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรค ใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง
พร อ มด ว ยเอกสารประกอบตามที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งกํ า หนด และให คํ า รั บ รองว า ตนมิ ไ ด
เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาหนึ่งคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
๓. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคประชาสามัคคีชุดใหม จํานวน ๑๒ คน ประกอบดวย
(๑) นายสมหมาย สืบสี

หัวหนาพรรค

(๒) นายชํานาญ กุฎสําโรง

รองหัวหนาพรรค

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๙๖
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(๓) นายภาสกร ดมหอม

เลขาธิการพรรค

(๔) นายสุรชัย ทองรอง

รองเลขาธิการพรรค

(๕) นายบุญหยุด สนพรม

เหรัญญิกพรรค

(๖) นายทัชชกร พรมหงษ

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

(๗) นายศักดา เฉลิมศรี

โฆษกพรรค

(๘) นายอัดชา คําชมภู

กรรมการบริหารพรรค

(๙) นายวิหาร ศิลพร

กรรมการบริหารพรรค

(๑๐) นายมานะ สิทธิราช

กรรมการบริหารพรรค

(๑๑) นายรัชพล พรมโสภา

กรรมการบริการพรรค

(๑๒) นายสมบัติ อนันโถ

กรรมการบริหารพรรค

๔. กรณีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคประชาสามัคคีชุดใหม ตามขอ ๓ จึงทําให
คณะกรรมการบริหารพรรคประชาสามัคคีชุดเดิมพนจากตําแหนงทั้งคณะ จํานวน ๑๒ คน ประกอบดวย
(๑) นายสมหมาย สืบสี

หัวหนาพรรค

(๒) นายชํานาญ กุฎสําโรง

รองหัวหนาพรรค

(๓) นายภาสกร ดมหอม

เลขาธิการพรรค

(๔) นายสุรชัย ทองรอง

รองเลขาธิการพรรค

(๕) นายบุญหยุด สนพรม

เหรัญญิกพรรค

(๖) นายอัดชา คําชมภู

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

(๗) นายศักดา เฉลิมศรี

โฆษกพรรค

(๘) นายทาน ทะนอย

กรรมการบริหารพรรค

(๙) นายวิหาร ศิลพร

กรรมการบริหารพรรค

(๑๐) นายมานะ สิทธิราช

กรรมการบริหารพรรค

(๑๑) นายรัชพล พรมโสภา

กรรมการบริการพรรค

(๑๒) นายสมบัติ อนันโถ

กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได ต อบรั บ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคประชาสามัคคีดังกลาว
ขางตนแลว ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

