เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๗ ง

หนา้ ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังเพื่อไทย
ตามที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได มี ป ระกาศนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง ลงวั น ที่
๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังเพื่อไทย มีคณะกรรมการบริหาร
พรรคพลังเพื่อไทย จํานวน ๔ คน นั้น
บัดนี้ หัวหนาพรรคพลังเพื่อไทยไดมีหนังสือแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีที่ประชุมใหญสามัญ
พรรคพลังเพื่อไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติ ดังนี้
๑. แกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคพลังเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
ขอบังคับพรรคพลังเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
(ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔)
ดวยที่ประชุมใหญสามัญพรรคพลังเพื่อไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
มีมติแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคพลังเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคพลังเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔)”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติใหความเห็นชอบเปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๘) ถึง (๑๔) ของขอ ๖ ของขอบังคับพรรคพลังเพื่อไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑
“(๘) สนับสนุนและสงเสริมดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมคี วามรูค วามสามารถ
ในการสรางงานสรางอาชีพใหแกประชาชน
(๙) สงเสริมและสนับสนุนใหระบบการดูแลสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดไป
เพื่อสุขอนามัยของประชาชน รวมถึงใหมีการพัฒนาพลังงานทางเลือกอยางยั่งยืน
(๑๐) สงเสริมและผลักดันใหผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพยเขาถึงแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศและทําใหประชาชนสามารถซื้อบานในราคาที่เปนธรรม
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(๑๑) สงเสริม และสรางสรรคระบบสหกรณไทย
(๑๒) สงเสริมและผลักดันใหธุรกิจ SME แข็งแกรง และแข็งแรงดวยการออกกฎหมาย
มาสงเสริมรวมทั้งเสริมศักยภาพดานแหลงเงินทุนกับภาคธุรกิจ
(๑๓) สง เสริม ธุร กิจการทองเที่ยว และยกระดับ มั ค คุเทศก รวมทั้ งสง เสริม ธุรกิ จ
ภาคธุรกิจทองเที่ยวใหความสําคัญกับการสรางหลักประกันสําหรับนักทองเที่ยว
(๑๔) นโยบายเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง และสร า งความมั่ น คงเข ม แข็ ง มั่ ง คั่ ง
เปนธรรมเทาเทียมและทั่วถึงของประชาชนฐานราก เพื่อปฏิรูปนําพาประชาชนและประเทศชาติกาวพนวิกฤติ
ของประเทศที่กําลังพัฒนา ไปเปนประเทศที่พัฒนาภายในเวลาที่รวดเร็วขึ้น เชน การสงเสริมจัดตั้ง
สํานักงานสภาคณะกรรมการหมูบาน เพื่อเพิ่มรายได สวัสดิการ และผลตอบแทนใหคณะกรรมการ
และสมาชิกในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุ และคนดอยโอกาสในสังคม
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๗ ของขอบังคับพรรคพลังเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหใช
ความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๗ สํานักงานใหญตั้งอยูบานเลขที่ ๗๘/๑๕๕ หมูที่ ๙ หมูบานซื่อตรง บางใหญ
ถนนสุพรรณบุรี - บางบัวทอง ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐”
ขอ ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๗) ของขอ ๑๓ ของขอบังคับพรรคพลังเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
“(๗) หัวหนาพรรคมีสิทธิ์เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณา
ใหก รรมการบริห ารพรรคพน จากตําแหนง ในกรณี ที่กรรมการกระทํ าการใด ๆ ที่ เสีย หายตอพรรค
โดยที่ใหหัวหนาพรรคเสนอรายชื่อกรรมการบริหารพรรคคนนั้นตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
และใหลงคะแนนเสียงพนจากตําแหนงโดยมติเสียงสวนใหญของคณะกรรมการบริหารพรรคในที่ประชุม
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)
ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเขามาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลง
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง”
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๒. เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคพลังเพื่อไทยแทนตําแหนงที่วาง จํานวน ๑ คน และเลือกเพิ่มเติม
จํานวน ๒ คน ไดแก
๒.๑ นางสาวเอกศจี ศิริวานิช
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๒.๒ นายธัชกฤช หอละเอียด
กรรมการบริหารพรรค
๒.๓ นางสาวบุญเอื้อ ชุมชื้น
กรรมการบริหารพรรค
ดังนั้น จึงทําใหมีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังเพื่อไทย จํานวนทั้งสิ้น ๗ คน ไดแก
๑. นายเอกวรพงศ อํานวยทรัพย
หัวหนาพรรค
๒. นายกิตตินันท หาญจิตรนภัสสร
เลขาธิการพรรค
๓. นางสาวชญานันท สุขสายันต
เหรัญญิกพรรค
๔. นางสาวเอกศจี ศิริวานิช
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๕. นายสมาน วงศเอื้ออารี
กรรมการบริหารพรรค
๖. นายธัชกฤช หอละเอียด
กรรมการบริหารพรรค
๗. นางสาวบุญเอื้อ ชุมชื้น
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
แสวง บุญมี
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

