เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคธรรมาธิปตั ย์
ตามที่นายทะเบีย นพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้ง
การจัดตั้งพรรคธรรมาธิปัตย์ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ นั้น
บัดนี้ นายดนสวัสดิ์ ชาติเมธี รองหัวหน้าพรรคธรรมาธิปัตย์ รักษาการหัวหน้าพรรคธรรมาธิปัตย์
ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคธรรมาธิปัตย์ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีที่ประชุมใหญ่
สามัญ ประจํา ปีพ รรคธรรมาธิปัต ย์ ครั้ง ที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อ วัน ที่ ๒๑ มีน าคม ๒๕๕๔ มีม ติใ ห้
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคธรรมาธิปัตย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
ข้อบังคับพรรคธรรมาธิปัตย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้ง ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔)
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคธรรมาธิปัตย์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคธรรมาธิปัตย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเปลี่ยนแปลงข้อบังคับธรรมาธิปัตย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคธรรมาธิปัตย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔)”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับพรรคนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของข้อบังคับพรรคธรรมาธิปัตย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรียกว่า “พรรคประชาสันติ” ใช้ตัวอักษรย่อว่า “ปส.”
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “CIVIL PEACE PARTY” ใช้อักษรย่อ “CPP.”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของข้อบังคับพรรคธรรมาธิปัตย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ เครื่องหมาย พรรคประชาสันติใช้เครื่องหมาย ดังนี้”

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

โดยมีคําอธิบายดังนี้
(๑) คําว่า “ประชาสันติ” หมายความว่า ความสงบสุขและความสันติของประชาชน
(๒) รูปปิระมิด หมายความว่า รากฐานที่มั่นคงถาวรของชาติซึ่งก็คือประชาชนทุกคน
(๓) แถบเครื่องหมายด้านล่างมีข้อความว่า
ประชาสัน ติ หมายความว่า พรรคประชาสั น ติมีน โยบายเร่งด่ว นประการที่หนึ่งคือ มุ่งมั่ น
ในการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติให้เกิดขึ้น
อยู่ดี มีสุข หมายความว่า พรรคประชาสันติมีนโยบายเร่งด่วนประการที่สองคือ มุ่งมั่นในการ
สร้างให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพอย่างมีความสุข
ทุกที่เป็นธรรม หมายความว่า พรรคประชาสันติมีนโยบายเร่งด่วนประการที่สามคือ ประชาชน
จะต้ อ งได้รั บ ความเป็ น ธรรมในด้ า นกระบวนการยุติ ธ รรมอย่ า งเท่ า เที ย มกั น โดยไม่ เ ลื อ กชั้ น วรรณะ
หรือกลุ่มใด ๆ
นําชาติศิวิไลซ์ หมายความว่า พรรคประชาสัน ติมีน โยบายเร่งด่ ว นประการที่ สี่คือ เมื่อได้
ดําเนินการตามนโยบายทั้งสามประการข้างต้นได้สมบูรณ์แล้ว ก็จะทําให้ประเทศชาติไปสู่ความศิวิไลซ์
ยอดปลายสุ ด ที่ มี รู ป ประเทศไทย หมายความว่ า หากชาติ ศิ วิ ไ ลซ์ ประชาชนคนไทย
ทั้ง ประเทศก็จ ะมี ค วามสงบร่ม เย็ น ประกอบสัม มาชี พและดํา เนิ น ชีวิ ต ประจํา วัน ได้อ ย่า งมี ความสุ ข
ที่แท้จริง โดยมีรัศมีเปล่งประกายแสดงถึงความรุ่งเรืองของประเทศไทย
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของข้อบังคับพรรคธรรมาธิปัตย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๑๙๐ ซอยวุฒิพันธ์ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทร. ๐๘ ๑๘๒๑ ๔๔๐๓, ๐๘ ๑๙๑๕ ๓๕๗๓”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของบังคับพรรคธรรมาธิปัตย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ สาขาพรรคประชาสันติที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ที่ใดให้เรียกว่าพรรคประชาสัน ติ
สาขา (ชื่อจังหวัด หรือชื่อเขตเลือกตั้ง หรือชื่ออําเภอ/เขต หรือชื่อตําบล/แขวง)”
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ได้ ต อบรั บ
การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคธรรมาธิปัต ย์ดังกล่าวข้างต้น แล้วตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

