เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อประชาชนไทย
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศ เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเพื่อประชาชนไทย
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรครวมทั้งสิ้น ๑๔ คน ตอมาไดมีประกาศ
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
กรณีคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ และในการประชุมใหญพรรคเพื่อประชาชนไทย
ไดมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุด ใหม จํานวน ๑๑ คน และตอบรับการเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ กรณีกรรมการบริหารพรรค
ลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคและตําแหนง จํานวน ๓ คน นั้น
บัดนี้ พรรคเพื่อประชาชนไทยไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้
๑. นายธงชัย อนันตกูล หัวหนาพรรคเพื่อประชาชนไทย ขอลาออกจากตําแหนงตามขอบังคับ
พรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๒ วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งทําใหคณะกรรมการบริหารพรรค
พนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามขอบังคับพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๒ วรรคหนึ่ง (๖)
ตั้งแตวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๘ คน ประกอบดวย
๑.๑ นายธงชัย อนันตกูล
หัวหนาพรรค
๑.๒ นายอรุณ อัครวโรทัย
รองหัวหนาพรรค
๑.๓ นายวีระวัฒน สุวรรณปรีชา
เลขาธิการพรรค
๑.๔ นายพรหมชาติ กองสินหลาก
รองเลขาธิการพรรค
๑.๕ นางดาราวัลย อินทราทิพย
เหรัญญิกพรรค
๑.๖ นางสาวปรียาภรณ พูลศิริมัทนาพร
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๑.๗ นางประภาศรี อินทราทิพย
กรรมการบริหารพรรค
๑.๘ นายสมัชชา ปุริสาย
กรรมการบริหารพรรค

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๓ ง

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒. ในการประชุมใหญสามัญประจําปพรรคเพื่อประชาชนไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ไดมีมติ ดังนี้
๒.๑ เปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยใหยกเลิกความของเปาประสงค ขอ ๔ และ
นโยบายหลักพรรคเพื่อประชาชนไทย ขอ ๑ นโยบายดานการเมืองการปกครอง (๒๒) ของนโยบาย
พรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชความของนโยบายพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ แทน ดังนี้
นโยบายพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เห็น เปน การสมควรใหแ กไ ขนโยบายพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให
การบริ ห ารงานพรรคเพื่ อประชาชนไทยและการดํ าเนิ น กิ จกรรมทางการเมื องของพรรคเปน ไปด ว ย
ความเรียบรอยและเปนประโยชนแกสมาชิกมากยิ่งขึ้น โดยมติคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อประชาชนไทย
ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ วัน ที่ ๒๓ กุม ภาพั น ธ ๒๕๕๖ และโดยความเห็น ชอบของ
ที่ประชุมใหญสามัญประจําปพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖
จึงใหแกไขนโยบายพรรคเพื่อประชาชนไทย ดังนี้
ขอ ๑ นโยบายนี้เรียกวา “นโยบายพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชน โยบายนี้ ตั้ง แตวั น ที่ไ ดรั บ แจง การตอบรับ การเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบีย น
พรรคการเมือง
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ความของเป า ประสงค ข อ ๔ ของนโยบายพรรคเพื่ อ ประชาชนไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

“เปาประสงค
๔. ใหประชาชนไทยทุกคนไมวาอาชีพใด ศาสนาใด สมควรไดรับการปฏิบัติโดยเสมอภาค
และเทาเทียมกันทุกจังหวัด ทุกเขต ทั้งในและตางประเทศ ไมมีการเลือกปฏิบัติ”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความนโยบายหลักพรรคเพื่อประชาชนไทย ขอ ๑ นโยบายดานการเมือง
การปกครอง (๒๒) ของนโยบายพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“นโยบายหลักพรรคเพื่อประชาชนไทย
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
(๒๒) จะปฏิรู ป ระบบการบริ ห ารการปกครองส ว นท อ งถิ่น ที่ มี ข นาดเล็ ก เช น
ผูใหญบาน กํานัน ใหมีเกียรติและศักดิ์ศรี มีสวัสดิการตามกฎหมายกําหนด”
๒.๒ เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยใหยกเลิกความในขอ ๕ และขอ ๒๐ (๓)
ของข อ บั ง คั บ พรรคเพื่ อ ประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ และให ใ ชข อ บั ง คั บ พรรคเพื่ อ ประชาชนไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ แทน ดังนี้
ขอบังคับพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เห็นเปน การสมควรใหแกไ ขขอบังคับ พรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให
การบริหารงานพรรคเพื่อประชาชนไทยและการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเปนไปดวยความเรียบรอย
และเปนประโยชนแกสมาชิกมากยิ่งขึ้น โดยมติคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อประชาชนไทย ในการประชุม
ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๖ และโดยความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม ใหญ
สามัญประจําปพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงใหแกไ ข
ขอบังคับพรรคเพื่อประชาชนไทย ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖”

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ขอ ๒ ใหใชขอบัง คับนี้ตั้ง แตวัน ที่ไดรับ แจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๕ ของข อ บั ง คั บ พรรคเพื่ อ ประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๘/๑ ซอยสหพัฒนา ๕ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๒๐ (๓) ของขอบังคับพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๐ (๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับการเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควร
ใหเปนกรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนหนึ่งในสาม
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)”
๒.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม จํานวน ๙ คน ประกอบดวย
(๑) นางดาราวัลย อินทราทิพย
หัวหนาพรรค
(๒) นายอรุณ อัครวโรทัย
รองหัวหนาพรรค
(๓) พันโท เจริญ นุชอุดม
รองหัวหนาพรรค
(๔) นางสาวปรียาภรณ พูลศิริมัทนาพร
เลขาธิการพรรค
(๕) นายอมฤต อุยนอก
รองเลขาธิการพรรค
(๖) นางประภาศรี อินทราทิพย
เหรัญญิกพรรค
(๗) นายสมัชชา ปุริสาย
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๘) นายพรหมชาติ กองสินหลาก
โฆษกพรรค
(๙) วาที่รอยตรีบงกช สุวรรณปรีชา
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบใหตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อประชาชนไทย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ดังกลาวขางตนแลว ตามมาตรา ๔๑ ประกอบมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

