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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม
ตามที่ นายทะเบีย นพรรคการเมืองได้มีประกาศ เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อธรรม
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรครวมทั้งสิ้น ๙ คน นั้น
บัดนี้ พรรคเพื่อธรรมได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้
๑. นายสุ ร สิท ธิ์ ฉิมพาลี หัว หน้า พรรคเพื่ อธรรม ขอลาออกจากตํ าแหน่ง ตามข้อ บังคั บ
พรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๔๘ (๒) ซึ่งทําให้ค ณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่ง
ทั้งคณะ ตามข้อบังคับพรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๔๗ วรรคหนึ่ง (๒) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม
๒๕๕๔ จํานวน ๘ คน ได้แก่
๑.๑ พลเอก สําเนียง เสลาหอม
รองหัวหน้าพรรค
๑.๒ นายวันชัย จุฬานนท์
เลขาธิการพรรค
๑.๓ พันตํารวจเอก ไพศาล คชทรัพย์
รองเลขาธิการพรรค
๑.๔ นายพิธาวัชร์ เลิศสิริสกุลสุข
เหรัญญิกพรรค
๑.๕ นายเจษฎา เอื้ออารีย์
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๑.๖ นายไพบูลย์ โตวิริยะเวช
โฆษกพรรค
๑.๗ นายธีรพัฒน์ เจียมอุทิศศักดิ์
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
๑.๘ นางสาวหทัยรัชย์ เป๋าบุตร
๒. ในการประชุมใหญ่ครั้งแรกของพรรคเพื่อธรรม เมื่อวัน ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติ
ดังนี้
๒.๑ เปลี่ ย นแปลงข้ อบัง คับ พรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามประกาศนายทะเบีย น
พรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับพรรคเพื่อธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ข้อบังคับพรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔)
แทน ดังนี้
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ข้อบังคับพรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔)
โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขข้อบังคับพรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้การบริหารงานพรรค
และการดําเนิน กิจกรรมทางการเมืองของพรรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
มากยิ่งขึ้น ที่ประชุมใหญ่ครั้งแรกของพรรคเพื่อธรรม ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับพรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๓ โดยยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับพรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ข้อบังคับ
พรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔) ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๔)”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้ง แต่วัน ที่ไ ด้รับแจ้ง การตอบรับการเปลี่ย นแปลงจากนายทะเบีย น
พรรคการเมือง
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับพรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๖) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๗) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น”
๒.๒ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จํานวน ๑๑ คน ดังนี้
(๑) นายวัลลภ สุปริยศิลป์
หัวหน้าพรรค
(๒) พลตํารวจตรี จรัญ ชิตะปัญญา รองหัวหน้าพรรค
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(๓) พลตรี เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ
รองหัวหน้าพรรค
(๔) นางสาวนิชนันท์ วังคะฮาตธัญญกิจ เลขาธิการพรรค
(๕) นายเธียรชัย ธารถวิล
รองเลขาธิการพรรค
(๖) นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์
เหรัญญิกพรรค
(๗) นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๘) หม่อมหลวงณัฏฐพล เทวกุล
โฆษกพรรค
(๙) พลเอก สําเนียง เสลาหอม
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
(๑๐) นายพิษณุ พลไวย์
(๑๑) นายไพบูลย์ โตวิริยะเวช
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๒๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ตอบรับ
การเปลี่ ย นแปลงข้ อ บั ง คั บ พรรค และคณะกรรมการบริ ห ารพรรคเพื่ อ ธรรมดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว
ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

