เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา้ ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคภราดรภาพ
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารพรรคภราดรภาพ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงทําใหมีคณะกรรมการบริหาร
พรรคภราดรภาพ คงเหลือจํานวนทั้งสิ้น ๑๔ คน นั้น
บัดนี้ หัวหนาพรรคภราดรภาพไดมีหนังสือแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี ประชุมใหญวิสามัญ
พรรคภราดรภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีมติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขอบังคับ
พรรคภราดรภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคภราดรภาพชุดใหม ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขอบังคับพรรคภราดรภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
ขอบังคับพรรคภราดรภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒)
ดวยที่ประชุมใหญวิสามัญพรรคภราดรภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ไดมีมติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขอบังคับพรรค เพื่อใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคภราดรภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒” (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๒)
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับพรรคการเมืองนี้นับตั้งแตไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญและมีผลสมบูรณ
เมื่อไดรับทราบการแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง เปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่ม เติมขอความใน หมวดที่ ๑๔ ขอ ๑๒๔ แหงขอบังคับ พรรคภราดรภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหใชความตามตอไปนี้
หมวดที่ ๑๔
การจัดทําแผนยุทธศาสตรพรรค
“ขอ ๑๒๔ ใหหัวหนาพรรคมีหนาที่แตงตั้งประธานยุทธศาสตรพรรค เพื่อกําหนดแนวทาง
และวางยุทธศาสตร ดานกิจกรรมและวางแผนการหาเสียงเลือกตั้ง โดยใหประธานยุทธศาสตรแตงตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตรพรรคไดตามความเหมาะสม”

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา้ ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. หม อ มราชวงศ ดํ า รงดิ ศ ดิ ศ กุ ล หั ว หน า พรรคภราดรภาพ ได ล าออกจากตํ า แหน ง
หัวหนาพรรคภราดรภาพตอที่ประชุมใหญ จึงทําใหคณะกรรมการบริหารพรรคภราดรภาพสิ้นสุดลงทั้งคณะ
ตามขอบังคับพรรคภราดรภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕ จํานวน ๑๔ คน ประกอบดวย
(๑) หมอมราชวงศดํารงดิศ ดิศกุล
หัวหนาพรรค
(๒) นายอนุมัติ ศาสนูปถัมภ
รองหัวหนาพรรค
(๓) นายสมศักดิ์ มีชัย
รองหัวหนาพรรค
(๔) นายพันธยศ อัครอมรพงศ
เลขาธิการพรรค
(๕) นายนิธิพล รวานนท
รองเลขาธิการพรรค
(๖) นายอนิรุธ อธิวัฒนานนท
รองเลขาธิการพรรค
(๗) นายเอนก สนามชัย
รองเลขาธิการพรรค
(๘) นายนิรัช ขํากลิ้ง
รองเลขาธิการพรรค
(๙) นางสาวศจีกาญน สรรพชาง
เหรัญญิกพรรค
(๑๐) นายสันทัด อัศวมั่นคงเจริญ
รองเหรัญญิกพรรค
(๑๑) นางสาวหทัยทิพย ฤทัยกุล
ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๑๒) นายสุรภาส วิเชียร
โฆษกพรรค
(๑๓) นายธีระวัฒน ไกรเจริญ
รองโฆษกพรรค
(๑๔) นายสมชาย พวงมาลัย
กรรมการบริหารพรรค
๓. ที่ประชุมใหญไดมีมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคภราดรภาพชุดใหม จํานวน ๑๔ คน
ประกอบดวย
(๑) รอยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร
หัวหนาพรรค
(๒) นายบุญญา หลีเหลด
รองหัวหนาพรรค
(๓) นาวาอากาศโท รวยลาภ เอี่ยมทอง
รองหัวหนาพรรค
(๔) นายสมบูรณ จิตตระบูรณ
เลขาธิการพรรค
(๕) นายสมชาย พวงมาลัย
รองเลขาธิการพรรค
(๖) นายนูรุดดีน ดะแซสาเมาะ
รองเลขาธิการพรรค

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา้ ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๗) นางสาวศจีกาญจน สรรพชาง
(๘) วาที่ รอยตรี สมนึก กลาหาญ
(๙) นายนิรัช ขํากลิ้ง
(๑๐) นางสาวณัฐยา ประอยูเจริญ
(๑๑) นายสุรภาส วิเชียร
(๑๒) นายวรเชษฐ จําภู
(๑๓) รอยโท ประพนธ ละออกุล
(๑๔) นายภัทรพิสิฐ บุญใช
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เหรัญญิกพรรค
ผูชวยเหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
รองโฆษกพรรค
ผูอํานวยการพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พันตํารวจเอก จรุงวิทย ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

