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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมปี ระกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจงการ
จัดตั้งพรรคพลังสหกรณ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน
๑๕ คน นั้น
บัดนี้ พรรคพลังสหกรณไดแจงการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้
๑. กรณี นายสมเกียรติ โสภณพงศพิพัฒน ลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคพลังสหกรณ
ตามหนั ง สื อ ลาออกลงวั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เป น เหตุ ใ ห น ายสมเกี ย รติ โสภณพงศ พิ พั ฒ น
หัวหนาพรรคพลังสหกรณ และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณที่เหลืออยูพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ตามขอบังคับพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๒๒ (๒) และ (๖) จํานวน ๑๔ คน ดังนี้
(๑) นายตรีวิชัย กอสี
รองหัวหนาพรรค
(๒) นายทํานอง ชาวนา
รองหัวหนาพรรค
(๓) นายอดิศักดิ์ ฟกแฟง
เลขาธิการพรรค
(๔) นางปอรญา ยสมา
รองเลขาธิการพรรค
(๕) นางเจริญศรี โสระมัด
เหรัญญิกพรรค
(๖) นายนพรัต ลําเนาครุฑ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) นางปารณีย คลายปาน
โฆษกพรรค
(๘) นางสุจินดา อินทรสุข
กรรมการบริหารพรรค
(๙) นายอานนท อุปวาณิช
กรรมการบริหารพรรค
(๑๐) นายสมบัติ มีโพธิ์
กรรมการบริหารพรรค
(๑๑) นายศุจิพิพัฒน คําเบิก
กรรมการบริหารพรรค
(๑๒) นายมานัส บัวทอง
กรรมการบริหารพรรค
(๑๓) นายธงชัย ทองอวม
กรรมการบริหารพรรค
(๑๔) นายทวิรวัฒน บัวขาว
กรรมการบริหารพรรค
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๒. กรณี ประชุมใหญสามัญพรรคพลังสหกรณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๖ ไดมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
นโยบายพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖)
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญพรรคพลังสหกรณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ไดมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
ขอ ๑ เพิ่มขอความ หัวขอ ๑ นโยบายดานสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอไปนี้ คือ
“(๑๒) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว า ด ว ยสหกรณ ใ ห ทั น สมั ย
ตามความตองการของสมาชิก โดยเสนอแยก พ.ร.บ. สหกรณ แยกตามประเภทของสหกรณแตละชนิด
(๑๓) สงเสริมสนับสนุนงบประมาณใหเปลา หรือใหกูปลอดดอกเบี้ย ผานกองทุน
พัฒนาสหกรณ หรืองบประมาณของรัฐ ใหสถาบันเกษตร และสหกรณตาง ๆ ทั่วประเทศ สรางโรงงาน
แปรรูปผลผลิต ของสมาชิกเพื่อเพิ่มมูลคา เชน โรงงานยางแทง โรงงานแปงมัน โรงงานแปรรูปผลผลิต
จากยางพารา โรงงานผลิตไบโอดีเซล โรงสีขาว โรงคัดเมล็ดพันธุ โรงสกัดปาลมน้ํามัน โรงงานแปรรูป
ผลิตมันสําปะหลัง เปนตน
(๑๔) สง เสริมสนับสนุน ในรูป แบบนิคมสหกรณ ที่ออกเอกสารสิทธิ์แลว ใหเปน
หมูบานนิคมสหกรณสมบูรณ โดยเนนการสนับสนุนงบประมาณในการสรางปจจัยพื้นฐาน เพื่อใหสมาชิก
สรางที่อยูอาศัย และประกอบอาชีพอยูในที่ดินของตนเอง
(๑๕) สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายสหกรณไทย กับสหกรณในประเทศอาเซียน
(๑๖) สงเสริมสนับสนุนใหขบวนการสหกรณรวมตัวกันดําเนินการบริการดานการขนสง
เชน การบริการ รถยนต ขนสงน้ํามัน รถยนตขนสงปาลมน้ํามัน รถยนตขนสงยางพารา และรถยนต
ขนสงผลผลิตการเกษตรตาง ๆ”
ขอ ๒ เพิ่มขอความ หัวขอ ๒ นโยบายดานการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอไปนี้ คือ
“(๓) สงเสริมการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานรัฐ และปฏิรูปโครงสรางขบวนการสหกรณ
โดยใชจิตตารมย ๔ ประการ ไดแก ความสนใจ หวงใย รับใช และแบงปน และยึดหลักคุณธรรม
พื้นฐาน ๕ ประการ คือ ๑. ความซื่อสัตย ๒. ความเสียสละ ๓. ความรับผิดชอบ ๔. ความเห็นใจกัน
๕. ความไววางใจกัน เพื่อพัฒนาใหสมาชิกทุกคนไดรูจักชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือผูอื่น”
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ขอ ๓ ยกเลิก ข อความหั ว ขอ ๓ ดา นนโยบายด า นเศรษฐกิ จ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให ใ ช
ขอความดังตอไปนี้แทน
“๓. นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) พรรคพลังสหกรณ มีนโยบายที่จะกอบกูเอกราชทางเศรษฐกิจของชาติไปสู
ความเปน ไทย โดยการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจตามแนวความคิด เศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูก ฝง
อุดมการณ ทัศนคติใหคนในชาติมีความภูมิใจในความเปนไทย นิยมในสินคาไทย ปรับปรุงโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ ทั้งการผลิตและการเงินของประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับภูมิปญญาไทย สงเสริมการสงออก
แกไขปญหาการวางงาน ระบบการเงิน สถาบันการเงิน การกระจายรายได การสรางงานในทองถิ่นชนบท
(๒) สงเสริมใหรัฐจัดสวัสดิการ ใหพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจางชั่วคราวของรัฐ และเอกชนใหใกลเคียงกับลูกจางประจํา และขาราชการทั่วไป
(๓) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ผู ใ ช แ รงงาน ผู มี ร ายได น อ ย ผู ด อ ยโอกาส หรื อ
พิการกลุมคนยากจนในเขตเมือง จัดตั้งองคกรในรูปแบบสหกรณเพื่อชวยเหลือ และรับการสนับสนุน
จากรัฐ โดยเฉพาะเรื่องโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน
(๔) สงเสริมการขับเคลื่อนสหกรณตามวาระแหงชาติ เพื่อใหรัฐนําเอกวิธีการ
สหกรณ เปนเครื่องมือในการแกไขปญหาของรัฐ และการเมืองของประเทศ
(๕) สงเสริมสนับสนุนใหรัฐออกกฎหมายปาลมน้ํามันแหงชาติ เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรผูปลูกสวนปาลมน้ํามัน
ขอ ๔ ยกเลิกขอความหัวขอ ๔ ดานนโยบายดานสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน
“๔. นโยบายดานสังคม
(๑) พรรคพลังสหกรณ มีนโยบายที่จะสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง สงเสริม
ใหประชาชนเปนผูรูจักคุณคาของการชวยตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีความเปนประชาธิปไตย
มีค วามเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเปน เอกภาพ ปลูกฝง ใหเยาวชนใหไ ดรับ การปลูกฝง
ความเชื่อ ความศรัทธา ในเรื่องของจริยธรรมแหงความซื่อสัตย ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคม
และความเอื้ออาทรตอกัน สรางความมั่นคงไดดวยระบบประชาสังคม
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(๒) สงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณทุกประเภท และสมาชิกพรรคพลังสหกรณ
จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อชวยเหลือกัน
ขอ ๕ ยกเลิก ขอ ความหัว ข อ ๕ ดา นนโยบายดา นการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหใ ช
ขอความดังตอไปนี้แทน
“๕. นโยบายดานการศึกษา
(๑) พรรคพลังสหกรณใหความสําคัญกับผูรับการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาของเด็ก และเยาวชนเพื่อใหเติบโตเปนมนุษยที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต
จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาทางดานสติปญญา สุขภาพจิตและ สุขภาพกาย โดยจะสงเสริมการเรียน
การสอนที่ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหผูเรียน จัดใหมีโภชนาการอยางเหมาะสมโดยการจัดโครงการ
อาหารกลางวัน เปนสวัสดิการสําหรับเด็กนักเรียน ใหมีการเรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้นปริญญาตรี
เพื่อชีวิตที่ดีของตนไดอยางเหมาะสม และสามารถตอบสนองตอสังคมและประเทศไดอยางสูงสุด
(๒) สงเสริมสนับสนุนใหรฐั จัดตั้งสถานศึกษา หรือ รวมกับมหาวิทยาลัยในการจัดตั้ง
คณะบริหารธุรกิจสหกรณ รวมทั้งการปลูกฝง หรือสูตรตอเนื่องตั้งแตระดับประถมศึกษา”
๓. กรณี ประชุมใหญสามัญพรรคพลังสหกรณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๖ ไดมีมติเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
ขอบังคับพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖)
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญพรรคพลังสหกรณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ไดมีมติเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๖)”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับพรรคนี้นบั ตัง้ แตวนั ทีน่ ายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับพรรคเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอบังคับพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๘ และใหใช
ขอความตอไปนี้แทน
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“ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตนมิไดเปน
สมาชิกของพรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
โดยยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือทางไปรษณีย หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ให นายทะเบี ยนสมาชิ กพรรคเสนอใบสมั ครสมาชิ กพรรคต อคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับเปนสมาชิกแลว
สมาชิกผูนั้นมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน”
ขอ ๔ ใหยกเลิกขอความในขอบังคับพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๒๗ และใหใช
ขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของ คณะกรรมการ
บริหารพรรคตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคนซึง่ มีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียน
ราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ โดยกําหนดใหในหนึ่งจังหวัดมีสาขาไดหนึ่งสาขา”
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบใหตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณดังกลาว
ข า งต น แล ว ตามมาตรา ๔๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

