เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคไทยชนะ
ตามที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได มี ป ระกาศนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง ลงวั น ที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยชนะ มีคณะกรรมการบริหารพรรคไทยชนะ
จํานวน ๑๗ คน ตอมานายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่
๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ เรื่ อ ง การเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการบริ ห ารพรรคไทยชนะ
กรณี กรรมการบริ ห ารพรรคไทยชนะลาออกจากตํ า แหน ง จํ า นวน ๙ คน ทํ า ให ค วามเป น
กรรมการบริ ห ารพรรคสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว ตามขอ บั ง คั บ พรรคไทยชนะ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข อ ๑๔
วรรคหนึ่ง (๒) และเปน เหตุใหกรรมการบริห ารพรรคไทยชนะที่เหลืออยูพน จากตําแหนงทั้ง คณะ
จํานวน ๘ คน ตามขอบังคับพรรคไทยชนะ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง (๓) นั้น
บัดนี้ หัวหนาพรรคไทยชนะไดมีหนังสือแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี ที่ประชุมใหญสามัญ
พรรคไทยชนะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติ ดังนี้
๑. แกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคไทยชนะ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
ขอบังคับพรรคไทยชนะ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕)
ดวยที่ประชุมใหญสามัญพรรคไทยชนะ ครั้งที่๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕
มีมติแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคไทยชนะ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
ขอ ๑ ขอบัง คับ นี้เรียกวา “ขอบัง คับ พรรคไทยชนะ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับแกไ ขเพิ่ม เติม
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕)”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติใหความเห็นชอบเปนตนไป

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๖ ของขอบังคับพรรคไทยชนะ พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ สํานักงานใหญพรรค ตั้งอยู ณ เลขที่ ๒๙๓/๒ ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง
จังหวัดแมฮองสอน”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๑๐ ของขอบังคับพรรคไทยชนะ พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๐ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนองคกรหลัก
ในการบริหารพรรคเลือกตั้งจากสมาชิกพรรคที่มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญ โดยมีคุณสมบัติ
และไมมลี ักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง อํานาจหนาที่เปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด จํานวนไมนอยกวาสิบเอ็ดคน
และไมเกินยี่สิบหาคน”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๒๐ (๔) ของขอบังคับพรรคไทยชนะ พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคไมเกินสองคน”
๒. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคไทยชนะชุดใหม จํานวน ๑๓ คน ไดแก
๒.๑ นายจักรพงศ ชื่นดวง
หัวหนาพรรค
๒.๒ พันตํารวจเอก ดิษพงศ โสมกุล
รองหัวหนาพรรค
๒.๓ นายโกศล หกสุวรรณ
รองหัวหนาพรรค
๒.๔ นายสุทัศน อินทชาติ
รองหัวหนาพรรค
๒.๕ นายเอกอนันต ณ เชียงใหม
รองหัวหนาพรรค
๒.๖ นายฐานวัฒน วิบูลยธนสาร
เลขาธิการพรรค
๒.๗ นางสาวกุลนิดา ดาวแสง
รองเลขาธิการพรรค
๒.๘ นายประสงค แกววิจิตร
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๒.๙ นายฐิฏิกรณ จํานงควิทย
เหรัญญิกพรรค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒.๑๐ นายกฤตพง โชคกิจธนโภคิน
๒.๑๑ นายธนากร เศรษฐพินิจ
๒.๑๒ นางสาวธัญนิตย ชื่นดวง
๒.๑๓ ดาบตํารวจ เกษตร เสมอกิจ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

โฆษกพรรค
รองโฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
แสวง บุญมี
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

