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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคพลังท้องถิ่นไท
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น
บัดนี้ พรรคพลังท้องถิ่นไทได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีการประชุมใหญ่สามัญ
พรรคพลังท้องถิ่นไท เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมใหญ่พรรคพลังท้องถิ่นไทมีมติให้แก้ไข
ข้อบังคับพรรคและเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท ดังนี้
๑. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคพลังท้องถิ่นไท พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
ข้อบังคับพรรคพลังท้องถิ่นไท พ.ศ. ๒๕๕๕
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
พรรคพลั ง ท้ อ งถิ่ น ไท ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ บั ง คั บ พรรคท้ อ งถิ่ น ไท ต่ อ นายทะเบี ย น
พรรคการเมือง กรณีที่ประชุมใหญ่พรรคพลังท้องถิ่นไท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๕๗ ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคท้องถิ่นไท พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ข้อบังคับพรรคพลัง
ท้องถิ่นไท พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคพลังท้องถิ่นไท พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ”
ข้อ ๒ ให้ ใ ช้ ข้ อ บั ง คั บ นี้ แ ทนตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง การตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลง
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกข้อ ๘ ของข้อบังคับพรรคท้องถิ่นไท พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ข้อความ
ดังต่อไปนี้
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“ข้อ ๘ การสมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร
ประกอบตามที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งก าหนด โดยยื่ น ใบสมั ค รต่ อ พรรค ณ ส านั ก งานใหญ่
ของพรรคหรือสานักงานสาขาพรรคหรือศูนย์ประสานพรรค หรือยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการพรรคหรือ
ประธานสาขาพรรค และให้เลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคหรือ ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานพรรค
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรคเพื่อพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรค
หรือหัวหน้าพรรคแล้วแต่กรณีได้รับอนุมัติให้รับเป็นสมาชิกพรรคแล้ว ผู้นั้นจึงจะเป็นสมาชิกพรรค”
๒. เห็นชอบ การพ้นจากตาแหน่งของนางสาวชญาดา สุขสมมารถ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
พลังท้องถิ่นไท ซึ่งขอลาออกจากตาแหน่ง ตามหนังสือลาออกลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
๓. เลื อ กตั้ ง นางสาวจิ ร าภรณ์ บั ว คลี่ เป็ น นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคพลั ง ท้ อ งถิ่ น ไท
คนใหม่ โดยการลงคะแนนลับ
ทาให้คณะกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท มีจานวน ๙ คน ประกอบด้วย
(๑) นายเศกศรรณ์

หอมรักษ์

หัวหน้าพรรค

(๒) นางสาววรรณพร

เกษเดช

รองหัวหน้าพรรค

(๓) นางจีรพันธ์

พิมพ์สว่าง

เลขาธิการพรรค

(๔) นางสาวชุติมา

เจตจันทร์

รองเลขาธิการพรรค

(๕) นางสาวกรรณิการ์

ช้างน้า

เหรัญญิกพรรค

(๖) นางสาวจิราภรณ์

บัวคลี่

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

(๗) นายอรรถสูตร

สุขไตรรัตน์

โฆษกพรรค

(๘) นายขวัญชัย

นาคเมือง

กรรมการบริหารพรรค

(๙) นางสาวสิริมา

แตงน้อย

กรรมการบริหารพรรค
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นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ
ให้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

