เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

ประกาศ
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
ตามประกาศลงวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน
ตามประกาศลงวันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ ๑๘ มกราคม
พุทธศักราช ๒๕๕๕ นั้น
บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตําแหน่ง สมควรปรับปรุง
รัฐมนตรีบางตําแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๑๘๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
๑. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
รองนายกรัฐมนตรี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นางนลินี ทวีสิน
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายภูมิ สาระผล
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายฐานิสร์ เทียนทอง
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นางสุกุมล คุณปลื้ม
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายปลอดประสพ สุรัสวดี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายศักดา คงเพชร
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายวิทยา บุรณศิริ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
๒. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
นายปลอดประสพ สุรัสวดี
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
นายวราเทพ รัตนากร
นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
นายประชา ประสพดี

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตําแหน่งหนึ่ง
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็ น รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง
นายสนธยา คุณปลื้ม
นายวรวัจน์ เอือ้ อภิญญกุล
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
นายประดิษฐ สินธวณรงค์
นายชลน่าน ศรีแก้ว
นายประเสริฐ บุญชัยสุข
นายฐานิสร์ เทียนทอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

