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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผนดิน
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
เพื่อแผนดิน ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค
เพื่อแผน ดิน ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ และตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริห ารพรรคเพื่อแผน ดิ น ลงวัน ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กรณี
กรรมการบริ ห ารพรรคเพื่ อ แผ น ดิ น ลาออกจากสมาชิ ก พรรคและตํ า แหน ง กรรมการบริ ห ารพรรค
เพื่อแผน ดิน จํา นวน ๑๒ คน ซึ่ง ทําใหคณะกรรมการบริห ารพรรคที่เหลืออยู จํ านวน ๒๑ คน
พ น จากตํ าแหน งทั้ งคณะ ตามข อบั ง คั บ พรรคเพื่ อแผ นดิ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข อ ๒๓ วรรคหนึ่ ง (๓)
และวรรคสอง นั้น
บัดนี้ พรรคเพื่อแผนดินไดแจงการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้
๑. กรณี ใ นคราวประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ พรรคเพื่ อ แผ น ดิ น ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่
๒ กัน ยายน ๒๕๕๔ ไดมีมติเ ปลี่ยนแปลงข อบังคั บ พรรคเพื่อแผน ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
ขอบังคับพรรคเพื่อแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผนดิน ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญพรรคเพื่อแผนดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ไดมีมติเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคเพื่อแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเพื่อแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ พรรคนี้ นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอบังคับพรรคเพื่อแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๖ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ สํานักงานใหญ ตั้ง อยู ณ เลขที่ ๑๓๖/๑๐๑ ซอยวิภาวดีรังสิต ๔๑
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
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สาขาพรรคเพื่อแผนดินที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคเพื่อแผนดิน
สาขา..........................”
๒ กรณีเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผนดินชุดใหม จํานวน ๑๕ คน ดังนี้
(๑) นายเฉลิมชัย ตันติวงศ
หัวหนาพรรค
(๒) นายอนุพงศ ทรงกําพล
รองหัวหนาพรรค
(๓) นางสาวญดาพร วัฒนพรมสุข
เลขาธิการพรรค
(๔) นายปราการ เกิดมีสุข
รองเลขาธิการพรรค
(๕) นายสรวิชญ มวงใหญ
เหรัญญิกพรรค
(๖) นายจิระเดช พูลสุข
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) นางสาวลัดดา แคนบุญจันทร
โฆษกพรรค
(๘) นายกิตติพงษ จันทรคลาพฤติ
กรรมการบริหารพรรค
(๙) นายชยุตม วงศปดสา
กรรมการบริหารพรรค
(๑๐) นายนฤชิต ผาโผน
กรรมการบริหารพรรค
(๑๑) นายคนอง เจริญทาว
กรรมการบริหารพรรค
(๑๒) นายสํารวย สดใส
กรรมการบริหารพรรค
(๑๓) นายไพฑูร พวงแพ
กรรมการบริหารพรรค
(๑๔) นางสาวณัฐวดี รังสิยานนท
กรรมการบริหารพรรค
(๑๕) นางสาวมนทนา อยูสมบูรณ
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๐๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบใหตอบรับ
การเปลี่ ย นแปลงข อ บั ง คั บ พรรคและคณะกรรมการบริ ห ารพรรคเพื่ อ แผ น ดิ น ดั ง กล า วข า งต น แล ว
ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

