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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
และกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ ย นแปลงกรรมการบริ ห ารพรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นา ลงวั น ที่ ๑๖ มี น าคม ๒๕๕๓ ทํ า ให
พรรคชาติไทยพัฒนามีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๘ คน นั้น
บัดนี้ พรรคชาติไทยพัฒนาไดแ จงการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค และกรรมการบริหาร
พรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นาต อ นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง กรณี ที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรคชาติ ไ ทยพั ฒ นา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวัน ที่ ๕ มีน าคม ๒๕๕๓ โดยที่ประชุมใหญพรรคชาติไทยพัฒนามีม ติใ ห
เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา ดังนี้
๑. แกไขขอบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา
ขอบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๑
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปน การสมควรแกไขเพิ่ม เติม ขอบังคับพรรคชาติไทยพัฒ นา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปน
การแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารพรรคโดยมติของที่ประชุมใหญ
พรรคชาติไทยพัฒนาเห็นชอบแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคชาติไทยพัฒ นา พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ใหใ ช บังคั บฉบั บนี้ ตั้ง แตวัน ถัดจากวั น ที่ไ ดรับ แจง การตอบรั บการเปลี่ยนแปลง
จากนายทะเบียนพรรคการเมืองเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอ ๔ ของขอบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเปนแผนที่ประเทศไทย ภายในมีรูปวงกลม โดยครึ่งวงกลม
ดานบนเปนแถบสีแดง ขาว น้ําเงิน ครึ่งวงกลมดานลางเปนชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา บริเวณตรงกลาง
มีตัวยอวา “ชทพ.” และมีคําขวัญวา “พรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย” ดังภาพ ดังตอไปนี้
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ความหมาย
แผนที่ประเทศไทย หมายถึง พรรคชาติไทยพัฒนาอยูในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งเปน
ของทุกคนในชาติ
รู ป วงกลม หมายถึ ง พรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นา ยึ ด ถื อ สถาบั น หลั ก คื อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และจะยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ
คําขวัญของพรรค คือ “พรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย” หมายถึง พรรคชาติไทยพัฒนา
ในฐานะที่เป น สถาบัน ทางการเมือง มีพัน ธกิจหลักเพื่อสรา งความสามัค คีใ หเกิดกับ ทุกคนในชาติ
สรางความมั่นคงและพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาในทุกดาน”
ขอ ๔ ใหยกเลิกข อความในขอ ๗ แหงขอ บังคั บพรรคชาติ ไทยพั ฒ นา พ.ศ. ๒๕๕๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๗ สมาชิกตองเปนบุคคลซึ่งไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๔) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๕) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๖) เปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลาย ทุจริต
(๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
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(๘) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตพนโทษมาแลว ๕ ป หรือเปนคดีความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๙) เคยตอ งคํา พิพ ากษาหรือ คํา สั่งของศาลให ทรั พยสิ น ตกเปน ของแผน ดิน เพราะร่ํา รวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นในวันสมัครเปนสมาชิก”
ขอ ๕ ใหยกเลิก ขอความในขอ ๘ แห งขอ บังคั บพรรคชาติไทยพัฒ นา พ.ศ. ๒๕๕๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ การสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมเอกสารประกอบ
ตามแบบพิ ม พ ข องพรรคต อ เลขาธิ ก ารพรรค หรื อ ประธานกรรมการสาขาพรรค หรื อ บุ ค คล
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย ตามสถานที่ที่พรรคกําหนดโดยประกาศของพรรค เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดที่หัวหนาพรรค
มอบหมายพิจารณารับเขาเปนสมาชิกพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับใบสมัคร”
ขอ ๖ ใหย กเลิก ขอ ความในข อ ๙ แหง ขอ บังคั บพรรคชาติไ ทยพัฒ นา พ.ศ. ๒๕๕๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๙ คาบํารุง
สมาชิกตองชําระคาบํารุงรายป ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด”
๒. เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติม แทนตําแหนงที่วาง จํานวน ๒ คน ตามขอบังคับ
พรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๕๓ (๓) ดังนี้
(๑) นายพันธุเทพ สุลีสถิร
เลขาธิการพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๒) นายคณาพจน อมดวง
ทําใหพรรคชาติไทยพัฒนามีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๑๐ คน ประกอบดวย
(๑) นายชุมพล ศิลปอาชา
หัวหนาพรรค
(๒) นายกฤต รัตนคามินี
รองหัวหนาพรรค
(๓) นายถาวร จําปาเงิน
รองหัวหนาพรรค
(๔) นายพันธุเทพ สุลีสถิร
เลขาธิการพรรค
(๕) นายไชยวุฒิ เล็กสมบูรณ
รองเลขาธิการพรรค
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(๖) นายคณาพจน อมดวง
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) นางพวงรัตน ชัยบุตร
เหรัญญิกพรรค
(๘) นายวัชระ กรรณิการ
โฆษกพรรค
(๙) นางสาวนุจรี บุญทวี
กรรมการบริหารพรรค
(๑๐) นายสุรชัย ทิณเกิด
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ที่ ๓๘/๒๕๕๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ได ต อบรั บ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

