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๒๑ เมษายน ๒๕๕๔

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคขัตติยะธรรม
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศ เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคขัตติยะธรรม
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรครวมทั้งสิ้น ๑๐ คน ต่อมา ได้มี
ประกาศ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคขัตติยะธรรม ลงวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๕๓ กรณีคณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม่ จํานวน ๘ คน ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคขัตติยะธรรม ลงวันที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๕๓ กรณี นายอธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งทําให้พ้นจาก
ตําแหน่ง เลขาธิการพรรค และลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ กรณี นายธนัท วนศุภกุล ลาออกจาก
การเป็ น สมาชิ ก พรรค ซึ่ ง ทํ า ให้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง รองหั ว หน้ า พรรค และตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคขัตติยะธรรม ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ กรณี ว่าที่ร้อยตรี สุรภัศ
จันทิมา หัวหน้าพรรคขัตติยะธรรม ขอลาออกจากตําแหน่ง ซึ่งทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจาก
ตําแหน่งทั้งคณะ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จํานวน ๕ คน นั้น
บัดนี้ พรรคขัตติยะธรรมได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมใหญ่วิสามัญ
พรรคขั ต ติ ย ะธรรม เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ ธั น วาคม ๒๕๕๓ ได้ มี ม ติ เ ปลี่ ย นแปลงข้ อ บั ง คั บ พรรค และ
คณะกรรมการบริหารพรรค ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคขัตติยะธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยให้ยกเลิกความในข้อ ๖ และให้ใช้ข้อบังคับพรรคขัตติยะธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓) แทน ดังนี้
ข้อบังคับพรรคขัตติยะธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓)
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓ และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ พรรคขั ต ติ ย ะธรรม
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เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ ธั น วาคม ๒๕๕๓ ได้ มี ม ติ เ ปลี่ ย นแปลงข้ อ บั ง คั บ พรรคขั ต ติ ย ะธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยยกเลิกความในข้อ ๖
และให้ใช้ข้อบังคับพรรคขัตติยะธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓) ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคขัตติยะธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๓)”
ข้อ ๒ ให้ใ ช้ข้อ บังคั บนี้ตั้ งแต่ วันที่ ได้รั บแจ้ งการตอบรับการเปลี่ ยนแปลงจากนายทะเบีย น
พรรคการเมือง
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของข้อบังคับพรรคขัตติยะธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗/๙๙ หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านพฤกษา ๑๐ ซอย ๙
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๕๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๗ ๑๖๗๔ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๙๗ ๑๖๗๕”
๒. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จํานวน ๑๑ คน ดังนี้
(๑) นางสาวขัตติยา สวัสดิผล

หัวหน้าพรรค

(๒) นายมหวรรณ กะวัง

รองหัวหน้าพรรค

(๓) นายชนะพล สุทธิพรม

รองหัวหน้าพรรค

(๔) นายอมฤตณรงค์บุษย์ สุรพันธ์

เลขาธิการพรรค

(๕) นายวิรุฬห์ กีรติพานิช

รองเลขาธิการพรรค

(๖) นายปรัชญา เลาหรุ่งชัยฤทธิ์

เหรัญญิกพรรค

(๗) นายศิวาพัชญ์ บุรชัยนนทวัฒน์

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

(๘) นายวุฒิกร ลือพืช

โฆษกพรรค

(๙) นายปิติ คูรัตน์ชัชวาล

กรรมการบริหารพรรค

(๑๐) นายมนต์ชัย อุดม

กรรมการบริหารพรรค

(๑๑) นางสาวมยุรี รอดนัคเรศน์

กรรมการบริหารพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๓ ง
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๒๑ เมษายน ๒๕๕๔

นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติในการประชุม
ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ได้ ต อบรั บ การเปลี่ ย นแปลงข้ อ บั ง คั บ พรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคขัตติยะธรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ตามนัยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

