เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๘๖ ง

หนา้ ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคพลังไทยรักชาติ
ตามที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได มี ป ระกาศนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง ลงวั น ที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังไทยรักชาติ มีคณะกรรมการบริหาร
พรรคพลังไทยรักชาติ จํานวน ๑๗ คน นั้น
บัด นี้ นายกิ ต ติ เ ดช เมือ งอู ม งคล รองหั ว หน าพรรคพลั ง ไทยรั ก ชาติ ปฏิ บัติ ห นา ที่แ ทน
หัวหนาพรรคพลังไทยรักชาติ ไดแจงการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. กรณี นายสวัสดิ์ บุญวัฒน ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังไทยรักชาติ ตามหนังสือลาออก
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังไทยรักชาติไดรับทราบการลาออกดังกลาว
ในวันเดียวกัน ทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคพลังไทยรักชาติสิ้นสุดลง และเปนเหตุใหความเปน
กรรมการบริหารพรรคพลังไทยรักชาติสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามขอบังคับพรรคพลังไทยรักชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอ ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง (๓)
๒. กรณี นายสุฐี โพธิ์อุบ ล ลาออกจากสมาชิก พรรคพลัง ไทยรั กชาติ และรองหัว หน า
พรรคพลังไทยรักชาติ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยนายทะเบียนพรรคการเมือง
ได รั บทราบการลาออกดัง กลา ว เมื่ อวั น ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทํ า ให ส มาชิ ก ภาพของสมาชิ ก
พรรคพลังไทยรักชาติสิ้นสุดลง และทําใหความเปนกรรมการบริหารพรรคพลังไทยรักชาติสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามข อ บั ง คั บ พรรคพลัง ไทยรั ก ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข อ ๖๗ วรรคหนึ่ ง (๒) ประกอบข อ ๒๗
วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓)
๓. กรณี นายสัมฤทธิ์ คิมนารักษ ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังไทยรักชาติ ตามหนังสือหนังสือ
ลงวั น ที่ ๑๐ มิ ถุน ายน ๒๕๖๕ โดยนายทะเบี ยนพรรคการเมื องไดรั บ ทราบการลาออกดั งกลา ว
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคพลังไทยรักชาติสิ้นสุดลง และเปนเหตุให
ความเปนกรรมการบริหารพรรคพลังไทยรักชาติสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามขอบังคับพรรคพลังไทยรักชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง (๒)

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๘๖ ง

หนา้ ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๔. กรณี นางสาวรั ต ติ ก านต ทั ศ นารั ก ษ ลาออกจากสมาชิ ก พรรคพลั ง ไทยรั ก ชาติ
ตามหนังสือลาออก ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับทราบ
การลาออกดังกลาว เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคพลังไทยรักชาติ
สิ้นสุดลง และเปนเหตุใหความเปนกรรมการบริหารพรรคพลังไทยรักชาติสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามขอบังคับ
พรรคพลังไทยรักชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง (๒)
๕. กรณี นางสาวนงนุช บัวใหญ ลาออกจากสมาชิกพรรคพลัง ไทยรักชาติ และหัวหนา
พรรคพลังไทยรักชาติ ตามหนังสือลาออก ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยนายทะเบียนพรรคการเมือง
ได รั บ ทราบการลาออกดั ง กล า ว เมื่ อ วั น ที่ ๔ สิ ง หาคม ๒๕๖๕ ทํ า ให ส มาชิ ก ภาพของสมาชิ ก
พรรคพลังไทยรักชาติสิ้นสุดลง และทําใหความเปนกรรมการบริหารพรรคพลังไทยรักชาติสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามข อ บั ง คั บ พรรคพลัง ไทยรั ก ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข อ ๖๗ วรรคหนึ่ ง (๒) ประกอบข อ ๒๗
วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) เปนเหตุใหกรรมการบริหารพรรคพลังไทยรักชาติที่เหลืออยูพนจากตําแหนงทั้งคณะ
จํานวน ๑๒ คน ตามขอบังคับพรรคพลังไทยรักชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๘ วรรคหนึ่ง (๒) ไดแก
๕.๑ นายกิตติเดช เมืองอูมงคล
รองหัวหนาพรรค
๕.๒ นายปราณี พูลสวัสดิ์
รองหัวหนาพรรค
๕.๓ นายญาณวุฒิ ทองเฟอง
เลขาธิการพรรค
๕.๔ นายศรีวิไล ชูรัตน
ผูชวยเหรัญญิกพรรค
๕.๕ นายฐาปกรณ รอดสวัสดิ์
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๕.๖ นายอุบล ซอโฉม
ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรค
๕.๗ นายอารมย จันทรมิตร
โฆษกพรรค
๕.๘ นายธํารง ตันติวิรัชกุล
รองโฆษกพรรค
๕.๙ นางสาวอภิญญา มูลทรงเกียรติ์
ผูอํานวยการพรรค
๕.๑๐ นายสายชล นวมสุข
กรรมการบริหารพรรค
๕.๑๑ นายธนิตนันต เรืองโชติเจริญกูล
กรรมการบริหารพรรค
๕.๑๒ นายสหัส พูนทอง
กรรมการบริหารพรรค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๘๖ ง

หนา้ ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุใหกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการบริหาร
พรรคพลังไทยรักชาติที่พนจากตําแหนงทั้งคณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ตามขอบังคับพรรคพลังไทยรักชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๘ วรรคสาม
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
แสวง บุญมี
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

