
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 
เรื่อง   การเปล่ียนแปลงขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเทิดไท   

(เดิมชือ่พรรครวมไทยรกัชาติ) 
 

 

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  ลงวันที่   

๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เรื่อง  การเปล่ียนแปลงกรรมการบริหารพรรครวมไทยรักชาติ  มีคณะกรรมการบริหาร   

พรรครวมไทยรักชาติ  จํานวน  ๙  คน  นั้น 

บัดนี้  หัวหนาพรรคเทิดไทไดแจงการเปล่ียนแปลงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง  ตามมาตรา  ๓๘   

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  กรณี  ที่ประชุมใหญ   

วิสามัญพรรครวมไทยรักชาติ  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  มีมติ  ดังนี้ 

๑. แกไขเปล่ียนแปลงขอบังคับพรรครวมไทยรักชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ขอบังคับพรรคเทิดไท  พ.ศ.  ๒๕๖๔  (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

โดยที่ประชุมใหญวิสามัญพรรครวมไทยรักชาติ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  

๒๕๖๕  มีมติแกไขขอบังคับพรรครวมไทยรักชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ดังนี้ 

ขอ  ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับพรรคเทิดไท  พ.ศ.  ๒๕๖๔  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

 ขอ  ๒ ขอบังคับพรรคนี้ใหใชบังคับนับตั้งแตวันที่ไดรับมติที่ประชุมใหญวิสามัญ  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕   

เปนตนไป 

ขอ  ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๔  ของขอบังคับพรรครวมไทยรักชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “ขอ  ๔ พรรคการเมืองตามขอบังคับนี้  เรียกวา  “พรรคเทิดไท”  ชื่อยอภาษาไทย   

“ทดท”  ชื่อภาษาอังกฤษ  “TERD  THAI  PARTY”  ชื่อยอภาษาอังกฤษ  “TTPT”” 

ขอ  ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๕  ของขอบังคับพรรครวมไทยรักชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

 

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖



 “ขอ  ๕ เครื่องหมายพรรคและความหมาย 

 

 

 

 

  เครื่องหมายพรรคเทิดไทมีความหมาย  ดังนี้ 

  ก) ภาพรวมของเครื่องหมาย  หมายถึง  รวมคนไทย  รวมมือรวมใจ 

  ข) รูปอินฟนิตี้  หมายถึง  พัฒนาอยางตอเนื่อง 

  ค) เสนสีแดงแถบสีทอง  มีลักษณะเปนเครื่องหมายถูก  หมายถึง  ถูกตองเที่ยงธรรม 

   ง) วงกลมสีทองแถบสีแดง  หมายถึง  เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา   

และพระมหากษัตริย 

  จ) วงกลมสีน้ําเงิน  หมายถึง  สามัคคี  สมหวังสําเร็จ  มั่นคง” 

ขอ  ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๗  ของขอบังคับพรรครวมไทยรักชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “ขอ  ๗ คําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคเทิดไท 

  (๑) ยึดมั่นอุดมการณรักชาติ  ศาสนาและจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

   (๒) ยึดมั่ นการดํา เนินการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย   

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข  ภายใตแนวทางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

  (๓) ยึดมั่นการดําเนินงานภายใตกลไกระบบรัฐสภา  รักษาสัจจะตอประชาชน   

ไมนําพรรคเขาเปนสวนหนึ่งของความขัดแยงสรางความเสียหายตอประเทศชาติ 

  (๔) พัฒนาและยกระดับความรักชาติของปวงชนชาวไทยใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน” 

 ขอ  ๖ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๕  ของขอบังคับพรรครวมไทยรักชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “ขอ  ๑๕ โครงสรางของพรรคเทิดไท  ประกอบดวย 

  (๑) คณะกรรมการบริหารพรรค 

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๒) คณะกรรมการสาขาพรรค 

  (๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 

  (๔) ศูนยประสานงานพรรค” 

ขอ  ๗ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๖  ของขอบังคับพรรครวมไทยรักชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “ขอ  ๑๖ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค  จํานวนไมนอยกวาเกาคน   

ประกอบดวย 

  (๑)  หัวหนาพรรค 

  (๒)  รองหัวหนาพรรค 

  (๓)  เลขาธิการพรรค 

  (๔)  เหรัญญิกพรรค 

  (๕)  ผูชวยเหรัญญิกพรรค 

  (๖)  นายทะเบียนสมาชิกพรรค 

  (๗)  ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรค” 

ขอ  ๘ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๓  (๗)  ของขอบังคับพรรครวมไทยรักชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

และใหใชความตอนี้แทน 

 “(๗) ผูชวยเหรัญญิกพรรค  มีอํานาจหนาที่ตามที่ เหรัญญิกพรรคมอบหมาย 

และปฏิบัติหนาที่แทน  กรณีเหรัญญิกพรรคไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  หรือตามมติคณะกรรมการ 

บริหารพรรคมอบหมาย” 

ขอ  ๙ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน  (๘)  ของขอ  ๒๓  ของขอบังคับพรรครวมไทยรักชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 “(๘) ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรค  มีอํานาจหนาที่ตามที่นายทะเบียนสมาชิกพรรค 

มอบหมายและปฏิบัตหินาที่แทน  กรณีนายทะเบียนสมาชิกพรรคไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  หรือตามมติ

คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย” 

 

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๐ ใหยกเลิกความในขอ  ๓๕  ของขอบังคับพรรครวมไทยรกัชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๖๔  และให

ใชความตอไปนี้แทน 

 “ขอ  ๓๕ การแตงตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ใหมีตัวแทนพรรคการเมือง 

ประจําจังหวัด  จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคน  เมื่อเขตเลือกตั้งในเขตจังหวัดใดที่มีสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนา 

อยูในเขตเลือกตั้งเกินหนึ่งรอยคน  ใหสมาชิกพรรคไมนอยกวาหาสิบคน  จัดประชุมเพ่ือดําเนินการเลือกตัวแทน   

พรรคการเมืองประจําจังหวัดและเมื่อลงคะแนนเสร็จส้ินแลวใหนับคะแนน  และประกาศผลการนับคะแนน   

แลวรายงานชื่อสมาชิกพรรคซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามจํานวนที่พรรคกําหนดใหหัวหนาพรรคทราบโดยเร็ว   

เมื่อหัวหนาพรรคประกาศแตงตั้งสมาชิกพรรคที่ไดรับคะแนนสูงสุดเรียงเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด   

ใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศแตงตั้งตัวแทน 

พรรคการเมืองประจําจังหวัด 

๒. นายสุชาติ  บรรดาศักดิ์  ลาออกจากหัวหนาพรรครวมไทยรักชาติ  ตามหนังสือลาออก   

ลงวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  โดยพรรครวมไทยรักชาติไดรับทราบการลาออกดังกลาวในวันเดียวกัน   

ทําใหความเปนกรรมการบริหารพรรครวมไทยรักชาติส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ตามขอบังคับพรรครวมไทยรักชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๖๔  ขอ  ๒๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  และเปนเหตุใหกรรมการบริหารพรรครวมไทยรักชาติท้ังคณะ 

พนจากตําแหนง  จํานวน  ๘  คน  ตามขอบังคับพรรครวมไทยรักชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ขอ  ๒๑   

วรรคหนึ่ง  (๒)  ไดแก 

 ๒.๑  พลตรี  สาทร  มีอุดร รองหัวหนาพรรค 

 ๒.๒  นายวัฒนา  จําปาดิบรัตนกุล รองหัวหนาพรรค 

 ๒.๓  นางสาววรัญญา  บรรดาศักดิ์ รองเลขาธิการพรรค 

 ๒.๔  นายพิพัฒน  จักรวรรณพร เหรัญญิกพรรค 

 ๒.๕  นางสาวภัทรานิษฐ  พณิชธนันตชัย นายทะเบียนสมาชิกพรรค 

 ๒.๖  นางสาวกัณภาธิฌาณัศฐ  วองไวเวช กรรมการบริหารพรรค 

 ๒.๗  นายวรวิทย  ประทิต กรรมการบริหารพรรค 

 ๒.๘  นายรัฐฐาน  พีรวิชญธนาภัค กรรมการบริหารพรรค 

 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖



๓.  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเทิดไทชุดใหม  จํานวน  ๑๔  คน  ไดแก 

 ๓.๑  นายเสกสกล  อัตถาวงศ หัวหนาพรรค 

 ๓.๒  นายวัฒนา  จําปาดิบรัตนกุล รองหัวหนาพรรค 

 ๓.๓  พลตรี  สาทร  มีอุดร รองหัวหนาพรรค 

 ๓.๔  นายรัฐฐาน  พีรวิชญธนาภัค รองหัวหนาพรรค 

 ๓.๕  นางนิตยา  นาโล รองหัวหนาพรรค 

 ๓.๖  นายสมชัย  แสงทอง รองหัวหนาพรรค 

 ๓.๗  นายทวี  ประหยัด รองหัวหนาพรรค 

 ๓.๘  นายไวทิต  ศิริสุวรรณ รองหัวหนาพรรค 

 ๓.๙  นายประเสริฐ  แจงแกว รองหัวหนาพรรค 

 ๓.๑๐  นายสุชาติ  บรรดาศักดิ์ เลขาธิการพรรค 

 ๓.๑๑  นางสาววรัญญา  บรรดาศักดิ์ เหรัญญิกพรรค 

 ๓.๑๒  นายพิพัฒน  จักรวรรณพร ผูชวยเหรัญญิกพรรค 

 ๓.๑๓  นางสาวกัณภาธิฌาณัศฐ  วองไวเวช นายทะเบียนสมาชิกพรรค 

 ๓.๑๔  นายวรวิทย  ประทิต ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรค 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

แสวง  บุญม ี

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

นายทะเบียนพรรคการเมือง 

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖


