เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๑ ง

หนา้ ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพลังชาติไทย
ตามที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได มี ป ระกาศนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง ลงวั น ที่
๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคพลังชาติไทย กรณี พลตรี ทรงกลด ทิพยรัตน
ลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคพลังชาติไทย จึงทําใหความเปนกรรมการบริหารพรรคพลังชาติไทย
สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามขอบังคับพรรคพลังชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) และเปนเหตุให
กรรมการบริหารพรรคพลังชาติไทยที่เหลืออยูพนจากตําแหนงทั้งคณะ จํานวน ๒๗ คน ตามขอบังคับ
พรรคพลังชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๔ วรรคหนึ่ง (๒) นั้น
บัด นี้ หั ว หน า พรรคพลัง ชาติไ ทยได แ จง การเปลี่ ยนแปลงต อนายทะเบี ยนพรรคการเมื อ ง
ตามมาตรา ๓๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐
กรณีที่ประชุมใหญสามัญพรรคพลังชาติไทย ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติ ดังนี้
๑. แกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคพลังชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
ขอบังคับพรรคพลังชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔)
ดวยที่ประชุมใหญสามัญพรรคพลังชาติไทยประจําป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคพลังชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
ขอ ๑ ขอ บั ง คับ นี้ เ รีย กว า ข อบั ง คั บ พรรคพลั ง ชาติ ไ ทย พ.ศ. ๒๕๖๑ “แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสามัญพรรคพลังชาติไทย
ประจําป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๑๘ ของข อ บั ง คั บ พรรคพลั ง ชาติ ไ ทย พ.ศ. ๒๕๖๑
และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๘ โครงสรางของพรรคพลังชาติไทย ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด”

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๑ ง

หนา้ ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอ ๔ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๑๙ ของข อ บั ง คั บ พรรคพลั ง ชาติ ไ ทย พ.ศ. ๒๕๖๑
และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๙ ให มีก รรมการคณะหนึ่ ง เป น กรรมการบริห ารพรรคพลั ง ชาติ ไ ทย มีจํ านวน
ไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรคการเมือง
(๒) รองหัวหนาพรรคการเมือง
(๓) เลขาธิการพรรคการเมือง
(๔) รองเลขาธิการพรรคการเมือง
(๕) เหรัญญิกพรรคการเมือง
(๖) ผูชวยเหรัญญิกพรรคการเมือง
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
(๘) ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
(๙) โฆษกพรรคการเมือง
(๑๐) รองโฆษกพรรคการเมือง
(๑๑) กรรมการบริหารพรรคการเมือง”
ขอ ๕ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๒๓ ของข อ บั ง คั บ พรรคพลั ง ชาติ ไ ทย พ.ศ. ๒๕๖๑
และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๓ ความเปนกรรมการบริหารพรรคพลังชาติไทย สิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามกฎหมายหรือขอบังคับ
พรรคพลังชาติไทย
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๑ ง

หนา้ ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(๖) คณะกรรมการบริหารพรรคพลัง ชาติไทยจํานวนไมนอยกวาสองในสาม
มีมติใหกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งยกเวนหัวหนาพรรคพนจากตําแหนงเพราะเหตุประพฤติตน
เปนที่เสื่อมเสียตอชื่อเสียง เกียรติภูมิหรือเหตุอื่นอันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกพรรคพลังชาติไทย
อยางรายแรง
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรคพลังชาติไทยวางลงตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาพรรคแตงตั้ง
กรรมการบริหารพรรคพลังชาติไทยคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําในที่ประชุมใหญสามัญ”
ขอ ๖ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๒๙ ของข อ บั ง คั บ พรรคพลั ง ชาติ ไ ทย พ.ศ. ๒๕๖๑
และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๙ คณะกรรมการสาขาพรรคพลั ง ชาติ ไ ทย ให มี จํ า นวนไม น อ ยกว า เจ็ ด คน
ประกอบดวย
(๑) หัวหนาสาขาพรรคการเมือง
(๒) รองหัวหนาสาขาพรรคการเมือง
(๓) เลขานุการสาขาพรรคการเมือง
(๔) เหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง
(๕) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคการเมือง
(๖) โฆษกสาขาพรรคการเมือง
(๗) กรรมการอื่นของสาขาพรรคการเมือง”
ขอ ๗ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๓๔ ของข อ บั ง คั บ พรรคพลั ง ชาติ ไ ทย พ.ศ. ๒๕๖๑
และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๔ ความเปนกรรมการสาขาพรรคพลังชาติไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายและขอบังคับ
พรรคพลังชาติไทยกําหนด

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๑ ง

หนา้ ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง
(๖) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคพลังชาติไทยกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหหัวหนา
พรรคพลังชาติไทยแตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วา งลง ซึ่งตองกระทําในทีป่ ระชุมใหญสามัญสาขาพรรค หากตําแหนงหัวหนาสาขาพรรควางลง
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหรองหัวหนาสาขาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถาไมมีรองหัวหนา
สาขาพรรคใหกรรมการสาขาที่เหลืออยูเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจ
เรียกประชุม เพื่อเลือกตั้งหัวหนาสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วาง ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง”
ขอ ๘ การใดที่ ไ ด ดํา เนิ น การกอ นข อบั ง คั บ นี้ ใช บัง คับ ให ดํา เนิ น การตอ ไป ตามข อบั ง คั บ
พรรคพลังชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังชาติไทยชุดใหม จํานวน ๑๕ คน ประกอบดวย
๑. พลตรี ทรงกลด ทิพยรัตน

หัวหนาพรรค

๒. พลตรี พิชิต บุตรวงศ

รองหัวหนาพรรค

๓. พันเอก เด็ดดวง ณ ลําปาง

รองหัวหนาพรรค

๔. นางปภาดา คชนิล

รองหัวหนาพรรค

๕. นายจิรศักดิ์ นาตะธนภัทร

เลขาธิการพรรค

๖. นายรุงโรจน รุงณรงครักษ

รองเลขาธิการพรรค

๗. นายบุญเกียรติ์ ทิพยรัตน

เหรัญญิกพรรค

๘. นางสาวปยภัทร ลบทอง

ผูชวยเหรัญญิกพรรค

๙. นางสาวรังษิมา ทองพันชั่ง

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๑๐. นายเอกพงษ สันตะวงค

ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรค

๑๑. นางสาวอุสา ชื่นชมชิด

โฆษกพรรค

๑๒. นายณัฐพล อือศิริ

รองโฆษกพรรค

หนา้ ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๑ ง

๑๓. นายนิกร วิโจทุจ
๑๔. นายคมสันต อือศิริ
๑๕. นายศิวกร สันตะวงค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พันตํารวจเอก จรุงวิทย ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

