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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง เหตุแห่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการสิ้นสภาพ
ความเป็นพรรคการเมือง และศึกษาเปรียบเทียบถึงมูลเหตุส าคัญที่ส่งผลให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ
ความเป็นพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  
 จากการศึกษาพบว่าการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายพรรคการเมืองไทยนั้นมีปัญหาในเชิงหลักการทั้งจากมุมมองในมิติรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับระบบ
พรรคการเมืองและระบบการเมืองไทยและจากมุมมองในมิตินิติศาสตร์ทั้งในประเด็นปัญหาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญและความสอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและจากมุมมอง
ในมิติความเหมาะสมของนิตินโยบาย ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ซึ่งมูลเหตุของการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เมื่อเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 แล้ว จึงเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม ไม่เป็นการปิดกั้นพรรคการเมือง      
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ให้สามารถด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองได้อย่างอิสระจนเกินไป แต่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ และมีเงื่อนไขให้
พรรคการเมืองปฎิบัติมากเกินไป ท าให้การจัดตั้งพรรคการเมืองกระท าได้ยาก และส่งผลต่อการ      
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองได้ง่าย ซึ่งเหตุแห่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองมิได้
แตกต่างกันมากนักเพียงแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ได้เพิ่มเงื ่อนไขในการจัดตั้งพรรคการเมือง และการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองมากขึ้น       
จึงเห็นว่า การด าเนินกิจการของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย     
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จะเกิดผลดีต่อพรรคการเมืองในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดเงื่อนไขให้        
พรรคการเมืองปฏิบัติในลักษณะที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนมากเกินไป จึงเห็นควรน ารูปแบบการจัดตั้ง
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาใช้      
ในการจัดตั้งพรรคการเมือง การสิ้นสภาพพรรคการเมือง การยุบพรรคการเมือง และควรมีความ
ยืดหยุ่นในการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง ไม่เป็นการปิดกั้นพรรคการเมืองให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมืองได้อย่างอิสระ ควรลดเหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมือง และการ     
ยุบพรรคการเมืองลงให้เหลือเฉพาะเหตุที่รุนแรงเท่านั้น  
 
ค าส าคัญ:  พรรคการเมือง, สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง, การพัฒนาการเมือง. 
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ABSTRACT 

The objective of the study of Political Parties Dissolution: Studying the 
comparison between Organic Act on Political Parties B.E. 2550 and Organic Act on 
Political Parties B.E. 2560 is to study the comparison between political parties 
dissolution and primary cause ofpartiesdissolution according to Organic Act on 
Political Parties B.E. 2550 and Organic Act on Political Parties B.E. 2560.  
 The study revealedthe concept problem ofpolitical parties dissolution 
mentioned in Thai constitution and the organic laws on political parties,according to 
point of Political Science relating to Thai political parties system, and point of Law in 
the constitutionality and the conformity toInternational Law of Human Right, 
considering the appropriatenessof legal policy as per as Organic Act on Political 
Parties B.E. 2550 and Organic Act on Political Parties B.E. 2560.  Referring to the 
comparison of Organic Act on Political Parties B.E. 2550 and Organic Act on Political 
Parties B.E. 2560,the cause of dissolution of political parties inOrganic Act on Political 
Parties B.E. 2550was flexible and provided the freedom of political parties’ 
activitymore appropriately. Even though,Organic Act on Political Parties B.E. 2560 with 

Ref. code: 25605903011178NWQ



(4) 

many conditions that limited the right and freedomcausing the difficulty for political 
parties formation and likely affected on political partiesdissolution. However, the 
causes of dissolution from both Organic Acts was not extremely different, Organic Act 
on Political Parties B.E. 2560 added the condition for political parties establishment 
and their activities as well. WhileOrganic Act on Political Parties B.E. 2550 provided 
benefit on Political Parties’ activity in term of practical, Organic Act on Political 
Parties B.E. 2550 defined more complicatedly practical conditions. The result of the 
study showed that Organic Act on Political Parties B.E. 2550 was appropriate for 
political parties establishment and dissolution, including the flexibility that did not 
obstruct the parties’ activity and demoting cause of political parties dissolutiontothe 
critical level. 
 
Keywords: Political parties, Strong political institution, Political development. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. code: 25605903011178NWQ



(5) 

กิตติกรรมประกาศ 
 
  การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและการชี้แนะ
จากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ ที่ท าให้ผู้เขียนได้หัวข้อในการค้นคว้าอิสระและ
กรุณารับเป็นกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้เขียน ได้ให้ข้อมูลและค าแนะน าต่าง  ๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เขยีน แนวทางการเขียนเนื้อหาและบทวิเคราะห์ ทั้งท่านอาจารย์ยังได้สละเวลาอันมีค่า
ตรวจสอบความถูกต้องของงานผู้เขียนอีกด้วย ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งและส านึกในพระคุณของท่าน
อาจารย์เป็นอย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ ณ ที่นี้  
  ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณบดี
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ประธานกรรมการ 
สอบและคณาจารย์โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครองส าหรับนักบริหาร (MPE) 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งความรู้รวมไปถึงได้ประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ในการให้ค าปรึกษาแนะน าและ
สนับสนุนช่วยเหลือในการจัดท าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณผู้ให้
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์และสนับสนุนข้อมูลในการจัดท าการค้นคว้าอิสระ
ขอขอบคุณผู้บริหาร และเพ่ือนร่วมงาน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
และเป็นก าลังใจให้ผู้เขียนตลอดมา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการ
ปกครองส าหรับนักบริหาร (MPE) ที่ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ ด้วยความ
มีมิตรไมตรีที่ดียิ่ง  
  สุดทายนี้ ผูศึกษาขอขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่สนับสนุน
และให้ก าลังใจจนงานการค้นคว้าอิสระส าเร็จด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการค้นคว้าอิสระนี้       
ผู้ศึกษาขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และให้
ความเมตตามาตลอด และเป็นก าลังใจส าคัญที่ท าให้ภาคนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี แต่หากการ
ค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับความผิดพลาดไว้แต่เพียงผู้เดียว  
 

นางสาวธนัญกรณ์  โอวาทกิจ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
 พรรคการเมืองถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
การเมืองในระบอบประชาธิปใตยในฐานะเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ
กับภาคประชาชนโดยการน าเอาปัญหาหรือความต้องการของประชาชนมาแปลงให้เป็นนโยบาย  
และด าเนินกิจการทางการเมืองให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ นอกจากนี้ พรรคการเมืองยังเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และโดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย1 มีเจตนาส าคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการพัฒนาประเทศ 
ในด้านการเมือง โดยบัญญัติให้บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมืองที่ต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผย
และตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายและ  
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และก าหนดมาตรการให้สามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง า 
หรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง รวมทั้งจะต้องมีมาตรการก ากับดูแล  
มิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง ซึ่งตามมาตรา 91 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 25502 มีพรรคการเมืองที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้สิ้นสภาพความเป็น 
พรรคการเมือง รวมจ านวนทั้งสิ้น 53 พรรค ได้แก่ พรรครักเมืองไทย พรรคสังคมไท พรรคอยู่ดีมีสุข 
พรรคสตรีเพ่ือชาติ พรรคไทยภูพาน พรรคไทยร่ ารวย พรรคสู้เพ่ือไทย พรรคสันติภาพชาวไทย 
พรรคน าวิถี พรรคพัมนาประชาธิปไตย พรรคสยามสันติ พรรคเสียงประชาชน พรรคประชาชน
ก้าวหน้า พรรคแรงงาน พรรคพลังแผ่นดิน พรรคสหธรรม พรรคศิลปิน พรรคนิติศาสตร์ไทย  
พรรคเสรีประชาไทย พรรครักษ์ไทย พรรคสังคมธิปไตย พรรคเอกราช พรรคปวงประชาธรรม  
พรรคอุดมรัฐ พรรคสยามก้าวหน้ า พรรคประชาชาติ ไทย พรรคศรีสยาม พรรคคุณธรรม 

                                                           
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 65, ราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที่ 124 ตอนที่ 47 ก (24 สิงหาคม 2550): 18. 
2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, “บริการข้อมูล: ข้อมูลพรรคการเมือง,” 

www.ect.go.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560) . 
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พรรคสาธารณชน พรรคเทียนแห่งธรรม พรรคเพ่ือประชาชน พรรคพลังไทย พรรคแนวร่วมมาตุภูมิ 
พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคอนุรักษ์นิยม พรรคพอเพียง พรรครวมไทยพัฒนา พรรคปวงชนชาวไทย 
พรรคภพไท พรรคประชาธิปไตย พรรคนิติภูมิไทย พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย พรรคไทยทันทุน 
พรรคไทยเพ่ือไทย พรรคไทยเข้มแข็ง พรรคไทยเป็นสุข พรรคพลานุภาพ พรรคคุ้มเกล้าไทย  
พรรคพลังชาวไทย พรรคแรงงานไทยสามัคคี พรรคพลังเศรษฐกิจไทย พรรคเสียงประชาชน และ
พรรคไทยถาวร ซึ่งเป็นพรรคที่จดแจ้งการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ซึ่งต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 26 กล่าวคือ ภายในหนึ่งปี  
นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องด าเนินการรับสมัคร
สมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาค 
ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนดและมีสาขาพรรคการเมือง  
อย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา 
  พรรคการเมือง (Political party) เป็นการรวมตัวทางการเมืองของบุคคลที่มีความคิด
หรือผลประโยชน์ร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนในการใช้อ านาจรัฐ  
อันเป็นเครื่องมือในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์หรือผลประ โยชน์ต่างๆ3 
โดยวิธีการส่งตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายก าหนด หากปราศจากพรรคการเมือง 
การเป็นสถาบันทางการเมืองในระบบเสรีก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ รวมถึงประชาชนก็จะไม่สามารถ 
มองเห็นอุดมการณ์และแนวความคิดทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้อย่างชัดเจน4 
  ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพของพรรคการเมือง 
เป็นสิทธิเสรีภาพที่ถูกรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ ส าหรับเสรีภาพของพรรคการเมืองนั้นบุคคลย่อมมี
เสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพ่ือสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและ
เพ่ือด าเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามวิถีทางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองจึงเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออก 
ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการสร้างเจตจ านงทางการเมืองของประชาชน  
ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของพรรคการเมือง พรรคการเมืองย่อมตัองมี
เสรีภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเสรีภาพนั้นย่อมครอบคลุมไปถึงบุคคลที่เข้าร่วมเป็น

                                                           
3Max Weber, Theory of Social and Economic Organization, trans, By A.R. Henderson 

and T. Parsons, 1974.  อ้างถึงใน จิรโชค วิระสย, สุรพล ราชภัณฑารักษ์ และสุรพันธ์ ทับสุวรรณ
มม, รัฐศาสตร์ทั่วไป (2543): 366-367. 

4 มานิตย์ จุมปา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 159. 
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สมาชิกพรรคการเมือง แต่ในขณะเดียวกันเพ่ือความมั่นคงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงจ าเป็นต้องมีการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการด าเนินกิจกรรมของ
พรรคการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  
  ส าหรับการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองโดยการสิ้นสภาพ
ความเป็นพรรคการเมืองในระบบกฎหมายของประเทศไทยนั้น มีสาเหตุมาจากการที่พรรคการเมือง
ไม่ด าเนินการให้อยู่ในขอบเขตตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมืองบัญญัติไว้ อย่างไรก็ดกีารสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองในประเทศไทยยังคง
เป็นปัญหาที่มีการโต้แย้งกันเนื่องจากมาตรการในการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองในปัจจุบันยัง
ไม่สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการจัดตั้งและด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของปัจเจก
บุคคลในพรรคการเมืองท าให้การใช้เสรีภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนไม่
อาจเกิดข้ึนได้โดยแท้จริง  
  จะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองไทยยังคงเผชิญกับปัญหาการสิ้นสภาพพรรคการเมือง 
อย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลทางการเมืองเองหรือเหตุที่กฎหมายเปิดช่องให้มีการสิ้นสภาพได้โดยง่าย 
ส่งผลให้พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองต่าง ๆ พยายามใช้กลไกการสิ้นสภาพของพรรคการเมือง 
เป็นเครื่องมือในการขจัดคู่แข่งทางการเมืองอันไม่เป็นไปตามครรลองของประชาธิปไตย ก่อให้เกิด 
ความขัดแย้งทางการเมืองแบ่งพรรคแบ่งพวกกันขาดความสามัคคีต่อกันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์  
ของกฎหมายอย่างแท้จริง ซึ่งสภาพปัญหาการสิ้นสภาพพรรคการเมืองสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1.  ปัญหาการสิ้นสภาพพรรคการเมืองน ามาซึ่งปัญหาในระบบพรรคการเมืองและ 
การเมืองไทย ซึ่งเป็นการลดทอนความหลากหลายทางการเมือง (Political Pluralism) เป็นการกระท า
ที่สวนทางกับหลักสากลของรัฐประชาธิปไตยที่มุ่งรักษาความหลากหลายในสังคม เป็นการปิดกั้นโอกาส
ในการมีส่วน ร่ว มทางการ เมืองของประชาชนในฐานะผู้ที่สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ   
พรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์และเจตนารมณ์ทางการเมืองตรงกันกับประชาชนผู้นั้น และยังเป็นการ
ท าลายตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชน (Political Linkage) อันเป็นหน้าที่ส าคัญของพรรค
การเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการยุบพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรซึ่งก าลังท าหน้าที่ตัวกลางเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการท าลาย โอกาส    
ที่พรรคการเมืองไทยจะพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันในระบบการเมืองที่ส าคัญ เป็นชนวนบ่มเพาะ
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยในระยะท่ีผ่านมาให้ลุกลามบานปลายยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้มี
อ านาจทางการเมืองไทยทุกฝ่ายต่างพยายามใช้กลไกการยุบพรรคการเมืองเป็นเครื่องมือก าจัดศัตรู
คู่แข่งขันทางการเมือง โดยอาศัยช่องทางที่กฎหมายไทยก าหนดเหตุแห่งการสิ้นสภาพของพรรค
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การเมืองไว้อย่างกว้างขวางมาก พร้อมทั้ ง ไม่มีกลไกทางวิธีพิจารณาที่เป็นหลักประกันมิให้มีการ
สิ้นสภาพพรรคการเมืองได้โดยง่าย เมื่อมีสิ้นสภาพพรรคการเมืองใดก็ท าให้สาธารณชนโดยเฉพาะที่อยู่
ในขั้วตรงกันข้ามเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความสุจริตและเที่ยงธรรมของนายทะเบียนพรรค
การเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และศาลรัฐธรรมนูญ 
 2.  ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีโดยเหตุการสิ้นสภาพพรรคการเมือง กระบวนการ และผลของการสิ้นสภาพ
พรรคการเมืองตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองไทยนั้นมีปัญหาในเชิง
หลักการ คือ เหตุแห่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เช่น ไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือ
ครบถ้วนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้วหากไม่มีการแก้ไขหร้อยังไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพ
ความเป็นพรรคการเมือง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว
ไม่สามารถด าเนินการให้มีจ านวนสมาชิก 5,000 คน และภายใน 4 ปี ต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้มีจ านวน
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัด
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขาโดยพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมี
สมาชิกท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ภายหลังจากที่ได้รับ
การจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึง 5,000 คน ติดต่อกันเกิน 90 วัน ภายหลัง
จากด าเนินการครบตามมาตรา 33 (2) มีจ านวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละหนึ่งสาขา 
เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใด      
ทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี โดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย ไม่ส่งสมาชิกลงสมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลา 8 ปี   
ติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกกว่ากันและมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  
  จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 พยายาม
สร้างกลไกให้ประชาชนเป็นเจ้าของพรรคการเมืองอย่างแท้จริง และให้สมาชิกพรรคการเมือง 
มีส่วนร่วมในการบริหารพรรคโดยที่ไม่ถูกครอบง าจากนายทุน โดยข้อก าหนดส าคัญคือ “การให้
สมาชิกพรรคทุกคนต้องจ่ายเงินบ ารุงพรรค” ซึ่งคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มองว่า
สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้แต่ในทางปฏิบัติอาจเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลา ซึ่งประชาชนยังไม่
เข้าใจว่าท าไมต้องเสียเงินบ ารุงพรรคการเมือง นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การประชุมพรรค 
การจัดท านโยบาย การตั้งสาขาพรรค อาจท า ให้พรรคขนาดเล็กมีปัญหาในการจัดการการจัดตั้ง
พรรคการเมืองและการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นไปด้วยความยากล าบากหากเปรียบเทียบกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จะพบว่าการจัดตั้ง
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เป็นไป
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อย่างง่ายดายมากกว่า เพราะประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 15 คน ก็สามารถตั้งพรรคการเมืองได้ 
และไม่มีบทบัญญัติให้พรรคการเมือง  ต้องมีทุนตั้งต้นประเดิมมาก่อนการก าหนดข้อบังคับให้
สมาชิกพรรคต้องจ่ายค่าบ ารุงอย่างน้อย ปีละ 100 บาทตั้งพรรรคหนึ่งปีต้องมีสมาชิก 5,000 คน สี่ปี
ต้องเพ่ิมเป็น 10,000 คน พรรคเก่าระดมสมาชิกใหม่ 180 วัน ต้องให้สมาชิก 500 คน จ่ายค่าบ ารุงพรรค
ส าหรับพรรคการเมืองเก่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 
แม้ว่าจะไม่มีการ “เซตซีโร่” พรรคการเมืองเก่าให้เริ่มนับหนึ่งใหม่แต่พรรคการเมืองเก่าต้องท าการ
เคลียร์สมาชิกเก่าและระดมสมาชิกใหม่ให้ได้ 500 คน ส าหรับพรรคการเมืองเก่าที่ยังมีสมาชิกไม่ถึง 
500 คน ต้องด าเนินการให้มีสมาชิกให้ครบ 500 คน ภายใน 180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับ
ใหม่ใช้บังคับและจัดให้มีทุนประเดิมจ านวน 1,000,000 บาท เช่นเดียวกับพรรคการเมืองที่ตั้งใหม่ 
นอกจากนี้พรรคการเมืองเก่า ต้องจัดให้สมาชิกพรรคจ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน ช าระค่าบ ารุงพรรค
ภายในเวลา 180 วัน และจัดให้สมาชิกพรรคช าระเงินค่าบ ารุงพรรคให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน 
ภายในหนึ่งปี และให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนภายในสี่ปี เมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีแล้ว ให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกที่มิได้ช าระค่าบ ารุงพรรค เป็นอันสิ้นสุดลงโดยประเด็นที่มองกันว่าพรรคการเมืองขนาด
เล็กจะอยู่ล าบากหรือไม่นั้นคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เห็นว่าการจะส่งผู้สมัครหรือน า
แนวคิดทางการเมืองไปสู่การบริหารประเทศจ าเป็นต้องมีก าลังหรือองคาพยพที่ใหญ่พอสมควร ดังนั้น 
พรรคเล็กต้องท างานมวลชนให้คนที่มีความคิดร่วมอุดมการณ์เข้ามาร่วมเองให้มากข้ึน 
  ผลกระทบต่อการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองถือเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนมาก 
ซึ่งตามประวัติศาสตร์มีการถกเถียงกันมาโดยตลอดว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตยหรือไม่  
โดยผู้ร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งฝ่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนในเรื่องนี้เห็นว่ามาตรการสิ้นภาพพรรคการเมือง 
เป็นเครื่องมือในการรักษาประชาธิปไตยไว้ ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเรื่อง “เหตุแห่งการสิ้นสภาพ
พรรคการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560” ว่าการสิ้นสภาพความเป็น 
พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือในการรักษาประชาธิปไตยไว้จริงหรือไม่ และเป็นวิธีที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 
1.2 ค าถามในการศึกษา  

 
  1.2.1 การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เกิดขึ้นง่ายกว่าการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 หรือไม่อย่างไร แตกต่างกันอย่างไร 
  1.2.2 ข้อจ ากัดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 เป็นมูลเหตุส าคัญที่ส่งผลให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองได้ง่ายกว่า
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 หรือไม่อย่างไร และขัดต่อ 
หลักประชาธิปไตยและมีผลต่อการพัฒนาพรรคการเมืองในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
  1.3.1  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  
  1.3.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบถึงมูลเหตุส าคัญที่ส่งผลให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ 
ความเป็นพรรคการเมืองว่าขัดต่อหลักประชาธิปไตยหรือไม่ อย่างไร และมีผลต่อการพัฒนา 
พรรคการเมืองในประเทศไทยหรือไม ่อย่างไร 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 
   1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   การศึกษาเรื่อง “เหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมือง: ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560” ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษา
เกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุ กระบวนการ และผลของการสิ้นสภาพพรรคการเมือง 
หนังสือ วารสาร สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เอกสารทางวิชาการต่าง  ๆและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนศึกษารวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Selection) ผู้แทนของ
พรรคการเมือง นักวิชาการ และบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  1.4.2  ขอบเขตด้านประชากร 
   กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive  
Selection) ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ คณะกรรมาธิการยกร่าง ผู้แทนของพรรคการเมือง 
นักวิชาการ และบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมจ านวน 10 คน ดังนี้ 
   1. คณะกรรมาธิการยกร่าง      จ านวน  2  คน 
   2. ผู้แทนจากพรรคการเมือง      จ านวน  3  คน 
   3. นักวิชาการ         จ านวน  2  คน 
   4. บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    จ านวน  3  คน 
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 1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้ากฎหมาย แนวคิดทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  ตั้ งแต่ เดือน
พฤษภาคม – เดือนธันวาคม 2560 
 

1.5 วิธีการด าเนินการศึกษา 
 

  1.5.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study) ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
กฎหมาย ระเบียบ งานวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ บันทึกการประชุม เอกสารอ่ืน ๆ และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1.5.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง   
เช่น ผู้แทนจากพรรคการเมือง คณะกรรมาธิการยกร่าง นักวิชาการ และบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ เป็นต้น 
 

1.6 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
 

  “พรรคการเมือง” หมายความวา คณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง โดย
ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
  “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับพรรคการเมือง 
  “นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนพรรคการเมือง  ตามที่ก าหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 

  1.7.1 ทราบถึงมูล เหตุส าคัญที่ส่งผลให้พรรคการ เมืองต้อ งสิ้นสภาพ ความเป็น
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
 1.7.2  ทราบถึงเหตุของการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตย 
และมีผลต่อการพัฒนาพรรคการเมืองในประเทศไทย 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

 
2.1 แนวคิดทฤษฏีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
   2.1.1.1 ความหมายของประชาธิปไตย 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2493 ให้ความหมาย 
ของค าว่า “ประชาธิปไตย” ว่าเป็น “ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนส่วนใหญ่, การถือเสียงข้างมาก
เป็นใหญ่”1 
   ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน และ
เพ่ือประชาชน ตลอดจนเป็นหลักในการด าเนินชีวิตของคนในการอยู่ร่วมกันโดยสันติ ภายใต้ความเชื่อ
ที่ว่า คนเราเกิดมาเท่าเทียมกันคือ ได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามกฎหมายและโอกาสที่จะได้รับการ
บริการต่าง ๆ โดยเสมอภาคกัน มีสิทธิเสรีภาพในการด าเนินชีวิตภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งจะ
ก าหนดไว้แน่นอนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ2  
   ประชาธิปไตย คือ การที่รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน หรือ 
ประชาธิปไตย คือ สังคมท่ีประชาชนมีเสรีภาพ สมภาพและภราดรภาพ3 
   “ประชาธิปไตย” มาจากกค าว่า “ประชา” และ “อธิปไตย” เมื่อรวมกันแล้ว
หมายถึง อ านาจของประชาชน นั่นคือประชาชนเป็นอ านาจของคนหมู่มาก ดังค ากล่าวของ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อับราฮัม ลินคอล์น ที่ว่า “การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน” ดังนั้น จึงเกี่ยวข้องกับประชาชนใน
ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้4 

                                                           
1 ส านักงานบัณฑิตยสภา,  “พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554,” 

http://www.royin.go.th/dictionary/lookup_domain.php (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561). 
2ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.), คู่มือประชาธิปไตย

ส าหรับประชาชน (กรุงเทพฯ: ส านักงานอัยการสูงสุด, 2541), 33. 
3 อมร รักษาสัตย์, ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ: คู่มือการเรียนการสอนการเผยแพร่และการมี

ส่วนร่วมส าหรับครูอาจารย์และผู้น าชุมชน (กรุงเทพฯ: สมาคมรัฐธรรมนูญเพ่ือประชาชน, 2543), 12. 
4 บุญธรรม เลิศสุขีเกษม, บทบาทของประชาชนต่อการส่งเสริมและพัฒนา ประชาธิปไตย 

(เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543), 22-23. 
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   1) หลักการของประชาธิปไตยถือว่าการปกครองเป็นของประชาชนจึงถือว่า
ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบและผูกพันต่อระบอบการปกครองและมีหน้าที่ต้องรักษา
ประชาธิปไตยให้ยืนยาว 
   2) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง การ
ปกครองตามหลักการท่ีว่าเป็นการปกครองโดยประชาชน 
   3) ตามหลักเพ่ือประชาชน จึงถือว่าเป้าหมายหรือนโยบายในการบริหาร
ประเทศจะต้องมุ่งประโยชน์แก่คนส่วนมาก 
   4) เสียงข้างมากของประชาชนคือ หลักในการตัดสินปัญหา และการปกครอง
ประเทศ 
   5) ประชาชนมีความเท่าเทียมกัน และมีสิทธิเสรีภาพทุกอย่างตามกฎหมาย 
   6) รัฐบาลอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนทั้งในทางตรง ได้แก่ การออกเสียง
ประชามติ และทางอ้อมโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎร 
   จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง 
การปกครองที่เป็นของประชาชน ภายใต้สิทธิเสรีภาพที่มีความเท่าเทียมกันในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองและการปกครองที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ประชาชนมีสิทธิ
ในการควบคุมทั้งทางตรงละทางอ้อม มีอิสระตามอ านาจที่ซึ่งมีบทบัญญัติไว้เป็นกฎหมาย 
  2.1.1.2 หลักเกณฑ์ส าคัญของประชาธิปไตย 
   1. เชื่อในอ านาจอธิปไตยของปวงชนถือว่าอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
หรืออ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทั้งประเทศร่วมกันอ านาจอธิปไตยนี้เห็นได้จากการเลือกตั้ง
ประชาชนจะเลือกคนเข้าไปท าหน้าที่ปกครองแทนตัวเององค์การในการปกครองประเทศสูงสุดคือรัฐบาล 
   2. เชื่อในหลักเสรีภาพเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่า
ท าอะไรก็ได้หมดทุกอย่างแต่หมายความว่ากระท าใด ๆ ได้ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้โดยไม่ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อนและไปละเมิดสิทธิผู้อ่ืน 
   3. เชื่อในหลักเสมอภาคหมายความว่าความเสมอภาคบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกัน
แต่ไม่ได้หมายความว่าเท่าเทียมกันทุกเรื่องทุกอย่าง 
   4. เชื่อในหลักเหตุผลและภราดรภาพก็คือยึดหลักเหตุผลเป็นส าคัญเคารพซึ่งกัน
และกันรวมถึงสิ่งที่ขาดเสียมิได้คือค านึงถึงประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักการที่จะมีการเมืองการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงนั้นประชาชนจะต้องมีความคิดความเชื่อและทัศนคติที่
สอดคล้องกับหลักการส าคัญของประชาธิปไตยด้วยหรือที่เรียกว่ามีจิตวิญญาณประชาธิปไตย 
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  หลักการส าคัญของประชาธิปไตย 
  1. การมีเหตุผลและเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
  2. มีความอดกลั้นในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
  3. การตกลงอย่างสันติวิธี 
  4. การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
  5. ตระหนักถึงเรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมคือการค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
  หลักการของประชาธิปไตย 
  หลักการประชาธิปไตยมีมากมายแต่ท่ีถือว่าส าคัญและนักการเมืองต้องยืดถึงเป็นสรณะ
มีดังต่อไปนี้ 
  1. อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (Popular sovereignty) ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยคือระบบที่ประชาชนมีอ านาจอธิปไตยและมอบหมายให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มา
จากการเลือกตั้งท าหน้าที่แทนตน การเลือกตั้งเป็นการแสดงออกถึงสิทธิและอ านาจของประชาชน จนมี
ค ากล่าวว่าเสียงของประชาชนคือเสียงของสวรรค์ (Voxpopuli, Voxdei)  
  2. สิทธิเสรีภาพ (Rights and freedom) เป็นหัวใจส าคัญของระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยสิทธิดังกล่าวต้องก าหนดในรัฐธ รรมนูญและการบังคับกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารและข้าราชการประจ าที่อ านาจตามกฎหมายจะต้องยึดถือตัวบทกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะถ้ามีการกระท าดังกล่าวก็เท่ากับละเมิด
เจ้าของอ านาจอธิปไตย 
  3. ความเสมอภาค (Equality) ความเสมอภาคภายใต้ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยถือว่าทุกคนเสมอภาคเท่ากันหมดหนึ่งคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้หนึ่งเสียง (One man 
one vote) ความเสมอภาคดังกล่าวนี้หมายถึงความเสมอภาคทางการเมืองและความเสมอภาค     
ต่อหน้ากฎหมาย (Equality before the law) การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลอันใดก็ตามถือว่าขัดต่อ
หลักการประชาธิปไตย 
  4. หลักนิติธรรม (The rule of law) ได้แก่ การใช้กฎหมายในการบริหารประเทศโดย
กฎหมายดังกล่าวนั้นต้องผ่านกระบวนการร่างกฎหมายอย่างถูกต้องและหลักของกฎหมายนั้นต้องเป็น
กฎหมายที่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพและอ านาจอธิปไตยของประชาชนโดยกระบวนการยุติธรรม  (Due 
process of law) จะต้องเป็นไปตามครรลองหลักนิติธรรม (The rule of law) จึงต่างจาก The rule 
by law ซึ่งหมายถึงการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศโดยไม่ค านึงถึงหลักการ
ประชาธิปไตยและบ่อยครั้งก็กลายเป็นการบริหารงานโดยตัวบุคคล (The rule by men) มากกว่า
หลักการ 
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  5. ค่านิยมและจิตวิญญาณความเป็นประชาธิปไตย (The democratic ethos) ซึ่ง
หมายถึงค่านิยมที่ได้รับการอบรมตั้งแต่ครอบครัวสถาบันการศึกษาและทางสังคมให้มีความเชื่อและ
ศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีพฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตยมองคนอ่ืนด้วย
สายตาที่เสมอภาคทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณประชาธิปไตยซึ่งเป็นส่ วนส าคัญ    
อย่างยิ่งต่อความสาเร็จของการพัฒนาและธ ารงไว้ซึ่งระบบประชาธิปไตย 
  6. ความอดทนอดกลั้น (Tolerance) ความใจกว้าง (Open-mindedness) และความ
มีน้ าใจนักกีฬา (Sporting spirit) ทั้งหมดนี้เป็นหัวใจส าคัญของสังคมประชาธิปไตยเพราะใน
สังคมประชาธิปไตยนั้นจะต้องยอมรับความแตกต่างทั้งในเชื้อชาติ  ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีจุดยืนและความคิดเหนือทางการเมืองของคนในสังคมการรู้แพ้รู้ชนะรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปราชญ์ราชบัณฑิตและผู้มีประสบการณ์เพ่ือน ามาประมวลใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการท างานที่ส าคัญอะไรที่ตนไม่ชอบและไม่พอใจแต่ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อสิทธิของตน
ก็ต้องยอมให้สิ่งนั้นปรากฏอยู่เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลภายใต้ระบบที่มีความเสมอภาค 
  7. ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยคือกรรมวิธี (Means) เพ่ือเป้าหมายทาง
การเมืองแต่ขณะเดียวกันระบบประชาธิปไตยตกเป็นเป้าหมายอันสูงส่ง (Noble end) ในตัวของ
มันเอง การมองว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นเฉพาะกรรมวิธีหรือ Means จึงไม่ถูกต้อง 
ถึงแม้ว่า End คือผลประโยชน์จะตกต่อสังคมก็ตามเพราะถ้าท าลายกระบวนของความถูกต้อง แม้จะ
ส่งผลในทางบวกต่อสังคมแต่ถ้ามีผลกระทบในทางลบต่อระบบก็จะเป็นการท าลายเป้าหมายอันสูงส่งของ
ระบอบประชาธิปไตยอันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งประชาธิปไตยจึงเป็นทั้งกรรมวิธี (Means) และ
เป้าหมาย (End) ในตัวของมันเองทั้งสองส่วนนี้ต้องไปด้วยกัน 
  8. ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูงทั้งในนิติบัญญัติบริหารและศาลรัฐธรรมนูญจะต้อง
ตระหนักว่าตนเป็นผู้ซึ่งได้รับอาณัติจากประชาชนดังนั้นผลประโยชน์สูงสุดจะต้องเป็นผลประโยชน์ที่
เอ้ืออ านวยต่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่การกระท าอันใดขัดต่อผลประโยชน์ของประชาชน
ซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยการนั้นย่อมไม่ถูกต้องนอกจากนั้นยังต้องมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ตนท าอยู่
นั้นเป็นการประกอบภารกิจศักดิ์สิทธิ (Sacred mission) หรือหน้าที่อันสูงส่ง (Noblesse oblige) 
เพ่ือประชาชนเพื่อชาติและแผ่นดิน 
  9. ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูงทั้งในนิติบัญญัติบริหารตุลาการจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต้องยึดถือหลักจริยธรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งมารยาททางการเมืองโดยจะต้องกระท าหน้าที่
อย่างซื่อสัตย์สุจริตค านึงถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดต่อประชาชนชาติและบ้านเมือง  เสียสละความสุข
ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวมเพราะงานการเมืองเป็นงานอาสาสมัครที่ได้รับมอบหมายจากประชาชน 
  10. ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยการกระท าอันใดก็ตามต้องค านึงถึง
หลักการใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้คือ ความถูกต้องตามกฎหมาย (Legality) ความชอบธรรมทางการเมือง
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(Legitimacy) ความถูกต้องเหมาะสม (Decency) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ทั้งหลายทั้งปวง 
ดังกล่าวจะท าให้งานที่รับผิดชอบอยู่นั้นประสบความส าเร็จการมุ่งเน้นไปที่ตัวบทกฎหมายตาม  
ลายลักษณ์อักษรแต่เพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ไม่พอเพียงการกระท าอันใดที่ไม่เหมาะสมแม้จะถูกต้อง
ตามกฎหมายก็จะขาดความชอบธรรมทางการเมืองอันจะส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองในที่สุด 
  11. การบริหารบ้านเมืองจะต้องอิงหลักธรรมรัฐภิบาล (Good governance) ซึ่งได้แก่
ความชอบธรรมทางการเมือง (Legitimacy) ความโปร่งใส (Transparency) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation) ความรับผิดชอบเป็นได้ให้ไล่เบี้ยได้ (Accountability) และความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness) ซึ่งหมายถึงการกระท านั้นต้องส่งผล
ในทางบวกทั้งในแง่ผลได้ (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)  
  12. ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงซึ่งสามารถน า
ประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญหรือไปสู่ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ทั้งในแง่การเมืองสังคม
เศรษฐกิจอุดมการณ์ศรัทธาและความเชื่อในระบบ ฯลฯ ต้องเป็นบุคคลที่เป็นที่นิยมไปด้วยคุณสมบัติ
อันได้แก่ การมีอุดมการณ์ทางการเมือง (Political ideology) การมีจริยธรรมทางการเมือง (Political 
ethics) การมีความรู้ทางการเมือง (Political knowledge) การมีประสาทสัมผัสทางการเมือง
(Political sense) และการเข้าใจอารมณ์ทางการเมือง (Political mood) ของประชาชนอย่างถูกต้อง
นอกจากนั้นยังต้องบริหารประเทศโดยค านึงถึงหลักนิติธรรมและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่กล่าวมา 11 ข้อ
เบื้องต้นเพ่ือจะธ ารงไว้ซึ่งความชอบธรรมที่จะด ารงต าแหน่งบริหารและการใช้อ านาจรัฐ  (Moral 
authority) ผู้ใดก็ตามที่ขาดหลักการข้อที่ 12 ดังกล่าวมานี้ย่อมจะเสียความชอบธรรมทางการเมืองใน
การด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 2.1.2  แนวคิดทฤษฏีว่าด้วยพรรคการเมือง 
    2.1.2.1 ความหมายของพรรคการเมือง  
    ความหมายของพรรคการ เมืองที่นักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ไว้มีมากมาย
หลายท่าน ซึ่งได้แก่ ค าจ ากัดความของ Edmund Burke ที่ได้ให้ความหมายไว้ว่า  
    พรรคการเมืองตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Political party” ตรงกับภาษาฝรั่งเศส
ว่า “Parti politique” และตรงกับภาษาเยอรมันว่า “Politiseche partzi” ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก
ภาษาลาติน คือค าว่า “pars” แปลว่าส่วน และการที่มีรากศัพท์จากภาษลาตินนี้เองจึงท าให้สามารถ
บอกความหมายของพรรคการเมืองได้ว่าคือ ส่วนของราษฎรหรือการที่ราษฎรแบ่งแยกออกเป็นส่วน ๆ 
(กลุ่ม) ตามความคิดเห็นหรือประโยชน์ได้เสียทางการเมืองนั่นเอง5   

                                                           
5หยุด แสงอุทัย, พรรคการเมือง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2517), 8. 
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    ค าว่า “พรรคการเมือง” นั้นมีรากศัพท์มาจากค าในภาษาละติดว่า “pars” ซึ่งมี
ความหมายตรงกับค าว่า “ส่วน” (Part) ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Political Party” และตรงกับค าว่า 
“partiepolitique” ในภาษาฝรั่งเศส ส่วนในภาษาเยอรมันตรงกับค าว่า “politischepartai” ซึ่งทั้งหมดมี
รากศัพท์มาจากภาษาละตินทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ พรรคการเมืองจึงมีความหมายว่า “ส่วนของราษฎร
และ/หรือส่วนของประชาชน” หรือการที่ราษฎรแบ่งออกเป็นส่วนหรือเป็นกลุ่มตามความคิดและ
ผลประโยชน์ร่วมกันในทางการเมือง ซึ่งพรรคการเมืองในความหมายที่ว่าเป็นส่วนของประชาชนนั้น
ถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของรัฐ ทั้งนี้ หมายความว่า พรรคการเมือง คือ การที่ประชาชน 
มีความเป็นอิสระที่จะได้รับการแบ่งออกเป็น “ส่วน” (part) ตามความคิดเห็นอันอิสระของเขาในด้าน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็ตาม เช่น ความคิดทางการเมือง การบริหารการศึกษา เศรษฐกิจ  
สังคม ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะยังประโยน์ให้กับตนเองอย่างมากท่ีสุด6 
    เอ็ดมันต์ เบิร์ค (Edmund Burke) นักรัฐศาสตร์ชาวอังกฤษให้ความหมาย
ว่า “พรรคการเมืองคือคณะบุคคลซึ่งรวมกันเพ่ือช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติด้วยความพยายาม
รวมกันตามแนวหลักการบางอย่างโดยเฉพาะที่เห็นพ้องต้องกัน”7 
    แมกซ์ เวเบอร์ (Max weber) ชาวเยอรมันให้ความหมายว่า “พรรคการเมือง
เป็นการรวมกันด้วยความสมัครใจของบุคคลเพื่อแสวงหาอ านาจในทางการเมือง” 
    วิลเลี่ยม กู๊ดแมน (William Goodman) นักรัฐศาสตร์ชาวสหรัฐอเมริกาให้
ความหมายว่า“พรรคการเมืองคือองค์การซึ่งเป็นที่รวมของสมาชิกที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันมา
รวมกันโดยมีความมุ่งหมายปรากฏชัดที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งซึ่งจะให้สิทธิพวกเขาที่จะ
ไปใช้อ านาจในทางปกครองเพ่ือที่จะได้รับประโยชน์จาการมีอิทธิพลและประโยชน์อ่ืน  ๆ ตลอดจน
ผลได้ต่าง ๆ จากการมีอ านาจ” 
    ส าหรับในประเทศไทยได้ให้ความหมายพรรคการเมืองไว้เช่น 
    วิสุทธิ์   โพธิแท่น  ได้ให้ค านิยามว่า “พรรคการเมือง”คือ กลุ่มของคนที่มี
แนวความคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวกันรวมกันจัดตั้งเป็นสถาบันที่มีการจัดองค์กรที่
แน่นอนชัดเจนมีการก าหนดทางเลือกเกี่ยวกับนโยบายที่ส าคัญในการปกครองและบริหารประเทศใน

                                                           
6ปรีชา หงส์ไกรเลิศ, พรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทยพร้อมด้วยพระราชบัญญัติ 

พรรคการเมือง (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2524). 
7Mariad D. Irish, James W. Protho and Richard J. Richardson, The politics of 

American Democracy, 7th ed. ZNew Jersey: prentice Hall, Incl, 1981), P.134.จากเอกสาร
วิชาการอิเล็กทรอนิกส์, ส านักวิชาการ ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ISSN 7887-0520, 
http://www.parliament.go.th/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561). 
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ด้านต่าง ๆ มีการคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งทางการเมืองพยายามเข้าไปมีหรือมีส่วนในอ านาจรัฐ 
จนสามารถจัดตั้งหรือร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศ” ซึ่งพรรคการเมืองมีโครงสร้างและ
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
    (1) ความคิด ความเชื่อ หรืออุดมการณ์ที่คล้ายคลึงกันของคนที่ร่วมอยู่ในพรรค
เดียวกัน 
    (2) บุคลากรของพรรค อันได้แก ่
     ก. คณะกรรมการบริหารระดับชาติ  ที่ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค       
รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารอ่ืนที่จ าเป็น ตลอดจน
คณะกรรมการสาขาพรรคในต าแหน่งต่าง ๆ ด้วย 
     ข. สมาชิกพรรค 
     ค. เจ้าหน้าที่ประจ า ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาให้พรรคการเมือง 
    (3) ที่ท าการพรรค พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น ซึ่งอาจ
แบ่งเป็นส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาต่าง ๆ 
    (4) หน่วยองค์กรพ้ืนฐานอ่ืน ๆ เช่น ที่ประชุมใหญ่ สาขาหน่วยปฏิบัติการ
หน่วยย่อยและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นชี้ชัดว่าการรวมกลุ่มนี้มีความตั้งใจที่จะด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายที่ได้วางไว้” เป็นต้น 
    ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ให้ความหมายว่า “พรรคการเมืองหมายถึง 
คณะบุคคลซึ่งร่วมก่อตั้งเป็นพรรคขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมความคิดเห็นในทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมก าหนดเป็นนโยบายของพรรคการเมืองเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งผู้แทนโดย
วิถีทางประชาธิปไตย” 
    ศาสตราจารย์ ดร. เกษม อุทยาทิน ให้ความหมายว่า “พรรคการเมือง คือ กลุ่ม
ของพลเมืองซึ่งมีความคิดเห็นในปัญหาสาธารณะร่วมกันและปฏิบัติการร่วมกัน (Oganized) เป็น 
หน่วยการเมืองเพ่ือแสวงหาการควบคุมรัฐบาลโดยตั้งใจส่งเสริมการก าหนดการ  (program) และ
นโยบาย (policy) ซึ่งเขาเชื่อถือ” 
    ศาสตราจารย์ จรูญ สุภาพ ให้ความหมาย “พรรคการเมืองเป็นกลุ่มของเอกชน
ที่มีผลประโยชน์คล้ายคลึงและความต้องการอย่างเดียวกันโดยรวมกันขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะเข้า
ควบคุมและก าหนดนโยบายของรัฐโดยการเอาชนะในการเลือกตั้ งการออกกฎหมายและ 
การบริหาร”จากค านิยามความหมายของพรรคการเมืองของต่างประเทศและของประเทศไทยข้างต้น
สามารถสรุปประเด็นความหมายของการเป็นพรรคการเมืองได้ดังนี้ 
    1. ต้องมีการรวมตัวเป็นกลุ่มชมรมหรือสมาคม (Association) ซึ่งจะมีสมาชิก
หรือจ านวนบุคคลมากน้อยเท่าใดข้ึนอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศจะบัญญัติไว้ 
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    2. กลุ่มบุคคล ชมรม หรือสมาคมต้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสาธารณะ
ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในหลักการใหญ่ ๆ ที่เหมือนกัน 
    3. กลุ่มบุคคลที่ร่วมกันนี้ต้องมีก าหนดการ (program) และนโยบาย (policy) ที่
ชัดแจ้งและแน่นอนลงไปแสดงต่อผู้เลือกตั้งให้ทราบเพ่ือจะได้มีชัยชนะในการเลือกตั้ง 
    4. กลุ่มบุคคลจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะไปควบคุมและก าหนดนโยบายรัฐบาล
จัดการบริหารประเทศและออกกฎหมายตามแนวนโยบายของพรรคทั้งหมดหรือบางส่วนเท่าที่
สามารถจะท าได้มากที่สุด 
   2.1.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพรรคการเมือง 
    1. พรรคการเมือง คือ กลุ่มบุคคลซึ่งมีความคิดเห็นและผลประโยชน์ทางการเมือง
และเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน และต้องการน าความคิดเห็นทางการเมืองและเศรษฐกิจนั้นไปเป็นหลัก
ในการบริหารประเทศ ด้วยการส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้ง โดยมุ่งหวังที่จะจัดตั้งรัฐบาล จัดการ
บริหารประเทศตามแนวนโยบายที่ได้ประกาศไว้กับประชาชนและสมาชิกพรรคการเมือง  
    2. บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง มีดังนี้ 
     1) การปลูกฝังความรู้และส านึกทางการเมืองแก่ประชาชน 
     2) การคัดเลือกตัวบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง 
     3) การประสานประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ 
     4) การน านโยบายที่ได้แถลงไว้กับปวงชนเข้าไปใช้ในการบริหารประเทศ 
    3. ลักษณะของการก าเนิดพรรคการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
     1) การก าเนิดของพรรคการเมืองในรัฐสภา เกิดจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้รวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มภายในสภา โดยมุ่งหมายที่จะผนึกก าลังในการต่อรองเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และการด าเนินนโยบายหรือออกกฎหมายตามอุดมการณ์ของกลุ่ม 
     2) การก าเนิดพรรคการเมืองนอกรัฐสภา เกิดจากกลุ่มผลประโยชน์หรือ
กลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ เช่น สมาคมอาชีพ สหพันธ์กรรมกร องค์กรศาสนา เป็นต้น 
    4. Grass Root Support หมายถึง แรงสนับสนุนพรรคการเมืองจากประชาชน 
ซึ่งจะท าให้พรรคการเมืองมีฐานะม่ันคงถาวร สามารถด าเนินการทางการเมืองให้สนองเจตนารมณ์ของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
    5. พรรคการเมืองไทยที่ผ่านมาในอดีต มักถูกมองว่าเป็น “พรรคของนักการเมือง” 
เนื่องจาก 
     1) เป็นพรรคที่จัดตั้งโดยนักการเมือง โดยที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนสนับสนุน
อย่างจริงใจ 
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     2) การหาสมาชิกพรรคและการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นเพียง
การกระท าให้ครบตามเกณฑ์ ที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
     3) พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองมิได้มีความสัมพันธ์อัน
ต่อเนื่องยาวนาน 
   2.1.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง 
    สุจิต บุญบงการ8 ได้อธิบายการรวบรวมความหมายของการพัฒนาการเมือง
โดยลูเซียน พาย (Lucian W.Pye) นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในเบื้องต้นซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
    (1) การพัฒนาการเมือง เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการปรับปรุงและการพัฒนา
เศรษฐกิจซึ่งหมายถึง สภาพทางการเมืองช่วยสนับสนุนความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
    (2) การพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองในสังคมอุตสาหกรรม โดยมี
ความเชื่อว่าในสังคมอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นแบบประชาธิปไตยหรือเผด็จการ จะมีมาตรฐานของ
พฤติกรรมและการด าเนินงานทางการเมืองที่เป็นตัวอย่างระบบอ่ืน ๆ เช่น การปกครองที่มีเหตุผล  
มีความรับผิดชอบเน้นการให้สวัสดิการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    (3) การพัฒนาการเมืองเป็นการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้มีลักษณะ 
ที่เหมาะสมกับสมัยใหม่ 
    (4) การพัฒนาการเมืองเป็นการด าเนินงานของรัฐชาติ ท าให้ประชาชนมี
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยอิทธิพลของลัทธิชาตินิยม หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าการพัฒนา
การเมืองเป็นเรื่องการสร้างรัฐ (Nation – Building) 
    (5) การพัฒนาการเมืองเป็นการพัฒนาระบบบริหารและกฎหมายให้มี
ความก้าวหน้าทันสมัยกับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
    (6) การพัฒนาการเมืองเป็นการระดมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทาง
การเมือง 
    (7) การพัฒนาการเมืองเป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
    (8) การพัฒนาการเมืองเป็นความสามารถของระบบการเมืองในการรักษา
เสถียรภาพและดูแลให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีระเบียบ 
    (9) การพัฒนาการเมืองเป็นการระดมก าลังทรัพยากรและสรรพก าลังใน
การแก้ไขปัญหาของประเทศ 

                                                           
8สุจิต บุญบงการ, เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 1 

แนวความคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พิมพ์ครั้งที่ 8 (นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539), 133-183. 
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    (10) การพัฒนาการเมืองเป็นลักษณะอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ของสังคม ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 2.1.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  มาตรา 45 บัญญัติให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตาม
วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมืองซึ่งต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งและก าหนดมาตรการให้สามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุ คคลซึ่ง
มิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการก ากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมือง
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 2.1.4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
  หมวด 8 การสิ้นสภาพของพรรคการเมือง 
  มาตรา 86 บัญญัติให้พรรคการเมืองสิ้นสุดลงเมื่อ (1) สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
ตามมาตรา 91 (2) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 92 และ (3) มีการควบรวม
พรรคการเมืองตามหมวด 9 การควบรวมพรรคการเมือง 
  มาตรา 91 พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเมื่อ 
  (1) ไม่แก้ไขข้อบังคับพรรคให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม
มาตรา 17 วรรคสาม หรือไม่สามารถด าเนินการตามมาตรา 33 (1) หรือ (2) ได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  (2) ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึง
ตามท่ีก าหนดในมาตรา 33 (1) ติดต่อกันเกิน 90 วัน  
  (3) ภายหลังจากที่ด า เนินการครบตามมาตรา 33 (2) มีจ านวนสมาชิกสาขา
พรรคการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละ 1 สาขา เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี 
  (4)  ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทางการเมือง
เป็นเวลาติดต่อกัน 1 ปี โดยไม่มีเหตุอันควร 
  (5) ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 
2 ครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลา 8 ปี ติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน 
  (6) มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
  (7) พรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับพรรค 
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2.2  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข ศึกษาเรื่อง“การปฏิรูปการเมืองและการเปลี่ยนแปลงของระบบ 
พรรคการเมืองในญี่ปุ่น”9 โดยสรุปสาระส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 กระบวนการปฏิรูปการเมืองญี่ปุ่นมีความเป็นการเมืองสูงมากนักการเมืองทั้งพรรค
รัฐบาลและฝ่ายค้านไม่ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการเมืองในระยะต้นเนื่องจากมีทรรศนะว่าจะเสีย
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการปฏิรูประบบเลือกตั้งแต่ในที่สุดเมื่อการปฏิรูปการเมือง
เป็นประเด็นที่ส าคัญ จึงท าให้นักการเมืองหันมาสนับสนุนการปฏิรูปทางการเมืองทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ผลการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2539 และปี 2543 ปรากฏว่ายังไม่มีผลส าเร็จจากการปฏิรูปการเมือง
เท่าท่ีควร โดยพรรคการเมืองพยายามหลีกเลี่ยงการน าเสนอนโยบายที่แตกต่างจากพรรคการเมืองอ่ืน
อย่างไรก็ตามแม้ว่าการปฏิรูปการเมืองจะไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แต่มีประเด็น
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า ได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยที่สนับสนุนการด ารงอยู่ 
ของระบบพรรคเดี่ยวเด่นพรรคเดียว โดยพรรค LDP สามารถรักษาความเป็นพรรคการเมืองที่เป็นเสียง
ข้างมากในรัฐสภาและในระยะยาวพรรค LDP ต้องเผชิญกับภาวะถดถอยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหากพรรค 
LDP ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และมีปัจจัย 3 ประการ ที่ส่งผลกระทบต่อพรรค LDP 
คือปัญหาคอร์รัปชัน ความแตกแยกภายในพรรคฯ และการขาดความสามารถในการแก้ปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจ 
  นิรุจน์ ขานุรักษ์10 ศึกษาเรื่อง “การศึกษากลุ่มการเมืองในประเทศไทย” พบว่า กลุ่ม
การเมืองมีพัฒนาการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในแต่ละยุคสมัยมา
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยมีโครงสร้าง 3 รูปแบบ คือ โครงสร้างกลุ่มการเมืองแบบกระแสความคิดโครงสร้าง
กลุ่มการเมืองแบบอุปถัมภ์ และโครงสร้างกลุ่มแบบองค์กร โดยสาเหตุของการก่อเกิดกลุ่มการเมืองมี
หลายกรณี อาทิ เกิดจากความขัดแย้งทางด้านแนวคิดหรือผลประโยชน์ทางการเมืองเกิดจากพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์ระหว่างแกนน าและสมาชิกและเกิดจากพ้ืนฐานความสัมพันธ์ในเชิง
พันธมิตร ซึ่งสรุปปัจจัยการก่อเกิดได้คือ ปัจจัยทางด้านสังคม ได้แก่ ความเกี่ยวพัน ทางเครือญาติ 
ค่านิยมท่ีมีต่อตัวบุคคลและระบบอุปถัมภ์ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความไม่เท่าเทียมกันในทาง

                                                           
9ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข, “การปฏิรูปการเมืองและการเปลี่ยนแปลงของระบบพรรคการเมืองใน

ญี่ปุ่น,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), 200 -
219. 

10นิรุจน์ ข านุรักษ์, “การศึกษากลุ่มการเมืองในระบบพรรคการเมืองไทย,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543). 
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เศรษฐกิจของประชากรในประเทศไทยและผลประโยชน์ทางการเมืองและปัจจัยทางด้านการเมือง 
ได้แก่ ข้อจ ากัดทางกฎหมาย การขาดอุดมการณ์ทางการเมือง ความอ่อนแอของพรรคการเมือง และ
ปัญหาการจัดการองค์กรของพรรคการเมือง ความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย
พบว่า ขึ้นอยู่กับรูปแบบของโครงสร้างกลุ่มการเมืองเป็นส าคัญ คือ กลุ่มการเมืองแบบกระแสความคิด
มีความเปลี่ยนแปลงสูงซึ่งขึ้นอยู่กับข้อยุติของประเด็นถกเถียง หรือการตอบสนองผลประโยชน์ที่เกิด
ความขัดแย้ง กลุ่มการเมืองที่มีโครงสร้างกลุ่มการเมืองแบบอุปถัมภ์จะขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์
และผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างจากบทบาทส าคัญของกลุ่มการเมืองในระบบพรรคการเมืองไทย 
พบว่า ก่อให้เกิดผลกระทบทั้ง 2 ด้าน คือ ผลกระทบทางด้านบวก ได้แก่ กลุ่มการเมืองจะท าหน้าที่
คอยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มต่าง ๆ ภายในพรรคการเมืองให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ
และบริสุทธิ์ยุติธรรมมากยิ่งขึ้น กลุ่มการเมืองอาจมีความคล่องตัวสูงกว่าพรรคการเมืองในการประสาน
ผลประโยชน์แก่ประชาชน ส่วนผลกระทบทางด้านลบ ได้แก่ การเกิดค่านิยมที่ไม่ถูกต้องขึ้นในสังคม 
ทั้ ง ในด้านระบบอุปถัมภ์ การใช้อ านาจและการแสวงหาผลประโยชน์ เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้อง 
การอาศัยฐานอ านาจของกลุ่มการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลจากการจัดสรรต าแหน่งทางการเมืองในระบบสัดส่วน ท าให้ขาดวินัยและ
เอกภาพในการด า เนินงานของพรรคการเมือง  ซึ่งจะก่อให้ เกิดความล้มเหลวในการพัฒนา
พรรคการเมือง รวมทั้งกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของรัฐ สรุปแล้วกลุ่มการเมืองในระบบ
พรรคการเมืองไทยสามารถจ าแนกตามลักษณะร่วมทางด้านโครงสร้าง พัฒนาการ และบทบาทส าคัญ
ได้ 3 กลุ่มใหญ ่ๆ คือ กลุ่มปฏิปักษ์ มีลักษณะโครงสร้างทางองค์กรน้อย เกิดจากพ้ืนฐานความขัดแย้ง
ทางความคิดและผลประโยชน์ มีความอ่อนไหวของกลุ่มสูงความเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับระดับการ
ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องหรือความขัดแย้ง มีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในพรรค 
แต่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพและระเบียบวินัยของพรรคได้มาก กลุ่มอุปถัมภ์มีลักษณะ
โครงสร้างทางองค์กรที่ดีพอสมควร เกิดจากพ้ืนฐานการพ่ึงพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างแกนน าและ
สมาชิก ความเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์และผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่แต่ละฝ่าย
ได้รับกลุ่มมีบทบาทในการต่อรองผลประโยชน์สูง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานพรรค และกลุ่ม
พันธมิตร มีโครงสร้างทางองค์กรสูง สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นพรรคการเมืองได้ กลุ่มมีความคล่องตัว
ในการเคลื่อนประสานผลประโยชน์แก่ประชาชน และมีอ านาจต่อรองภายในพรรคสูง 
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บทที่ 3 
การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  

 
3.1 การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
 
 3.1.1 การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เกิดขึ้นบนสถานการณ์ 
ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ก่อให้เกิดปัญหา
กับระบบการเมืองหลายประการ1 ซึ่งหากจะประมวลสภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับรัฐธรรมนูญ
ฉบับเดิมนั้นมีองค์ประกอบส าคัญสองส่วน กล่าวคือ ส่วนแรกเป็นปัญหาที่เกิดจากข้อบกพร่องที่ตัว
รัฐธรรมนูญเอง กับส่วนที่สองคือปัญหาทางข้อเท็จจริงทางการเมืองที่เกิดปรากฎการณ์พรรคการเมือง
ที่สามารถคุมเสียงข้างมากในรัฐสภาได้อย่างเด็ดขาดจนท าให้ดุลแห่งอ านาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ
และบริหารในการควบคุมตรวจสอบ การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารสูญเสียไปหรือที่เรียกว่า “เผด็จการ
รัฐสภา” รวมถึงการแทรกแซงการใช้อ านาจขององค์กรอิสระทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญและ
คณะกรรมการการลือกตั้ง เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาประเด็นในเรื่องเสรีภาพในการจัดตั้ง
พรรคการเมืองนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติรับรองไว้ใน 
มาตรา 65 วรรคหนึ่ง “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพ่ือสร้าง
เจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพ่ือด าเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์นั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้” และเพ่ือให้สอดคล้องกับส่วนที่ 6 ว่าด้วยการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 138 (3) ที่บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 เพ่ือก าหนดระเบียบการจัดตั้งและการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง และการเงินและ
การอุดหนุนทางการเงินของพรรคการเมือง ตลอดจนการสิ้นภาพ การเลิก และการยุบพรรคการเมือง 

                                                           
1 สมคิด เลิศไพฑูรย์, “ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน-ธันวาคม 2550). 
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ให้เป็นไปไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดยมีเจตนารมณ์ต้องการให้พรรคการเมืองมี
ความเข้มแข็งทางการเมืองและให้พรรคการเมืองจะต้องมีหน้าที่ในการส่งสมาชิกสมัครเข้ารับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป หากพรรคการเมืองไม่ส่งสมาชิกสมัครเข้ารับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน  
สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน พรรคนั้นย่อมสิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมือง ซึ่งมิได้เป็นไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
  ส าหรับการสิ้นสภาพความแป็นพรรคการเมืองในกรณีที่พรรคการเมืองมิได้ด าเนินการ
ตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการด ารงสถานะพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้ในมาตรา 91 บัญญัติให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมืองดว้ยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่สามารถด าเนินการตามมาตรา 26 ได้ ภายในเวลาที่ก าหนด (ภายใน 1 ปีนับแต่
วันที่นายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองนั้นต้องด าเนินการรับสมัคร
สมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาค
ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนก าหนด และสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละ 
1 สาขา) 
  (2) ไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 
2 ครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลา 8 ปี ติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน 
  (3) มีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึง 5 พันคน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี 
  (4) ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทางการเมือง
เป็นเวลาติดต่อกัน 1 ปี โดยไม่มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย 
  เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือเมื่อมีผู้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนว่ามีเหตุตามมาตรานี้ให้
นายทะเบียนด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองใดจริง
ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า
พรรคการเมอืงนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
  ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศว่าสิ้นสภาพตามวรรคสอง เห็นว่า 
การประกาศของนายทะเบียน ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หัวหน้า  
พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น อาจยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีค าสั่งเลิก
การประกาศไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
  มิให้น าความในมาตรานี้ไปใช้บังคับกับกรณีที่พรรคการเมืองมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 

Ref. code: 25605903011178NWQ



22 

 3.1.1.1 เหตุในการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
  การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ออกเป็น 3 กรณี คือ 
  (1) กรณีไม่สามารถด าเนินการตามมาตรา 26 ได้ภายในเวลาที่ก าหนด กล่าวคือ  
   ก. ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองใด 
พรรคการเมืองนั้นต้องด าเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 
   ข. ต้องมีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา  
   ค. มีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึง 5,000 คน ภายในระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี  
  (2) กรณีไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 
2 ครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลา 8 ปี ติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน 
  (3) กรณีไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทาง
การเมืองเป็นเวลาติดต่อกัน 1 ปี   
 3.1.1.2 ขั้นตอนด าเนินการกรณีประกาศให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมือง 
  ขั้นตอนด าเนินการกรณีประกาศให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มี ดังนี้ 
  (1) เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือเมื่อมีผู ้ยื ่นค าร้องต่อนายทะเบียนว่ามีเหตุให้
พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 ให้นายทะเบียนด าเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริง  
  (2) ถ้าเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองใดจริงให้นายทะเบียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพ
ความเป็นพรรคการเมือง 
  (3) กรณีที่หัวหน้าพรรคการเมือง เห็นว่าการประกาศของนายทะเบียนไม่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง อาจยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีค าสั่งยกเลิกการประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีท่ีพรรคการเมืองมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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 3.1.2 การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เกิดขึ้นภายหลังการรัฐประหาร
ในประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และได้ยกเลิก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ถือเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ของประเทศไทย โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีหลักการส าคัญในการก าหนดกลไก
เพ่ือจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศข้ึนใหม่ด้วยการจัดโครงสร้างของหน้าที่
และอ านาจขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ การสร้างดุลยภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่าย
บริหารให้เหมาะสม การก าหนดให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรม และมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไข
วิกฤติของประเทศตามความจ าเป็นและความเหมาะสม การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยถือหลักว่า “การมีสิทธิเสรีภาพ
เป็นหลัก การจ ากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น” แต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์เพ่ือคุ้มครองส่วนรวม การก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน เช่นเดียวกับการให้ประชาชนมี
หน้าที่ต่อรัฐ การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริต  และประพฤติมิชอบที่เข้มงวด 
เด็ดขาด เพ่ือมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  เข้ามามีอ านาจในการ
ปกครองบ้านเมืองหรือใช้อ านาจตามอ าเภอใจ และการก าหนดมาตรการป้องกัน  และบริหารจัดการ
วิกฤตการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การก าหนดกรอบในการพัฒนาประเทศตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติซึ่งผู้เข้ามาบริหารประเทศแต่ละคณะจะได้ก าหนดนโยบาย
และวิธีด าเนินการที่เหมาะสมต่อไป ทั้งยังสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ภายใต้  
กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับ 
สถานการณ์และลักษณะของสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล  
อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนเกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ถือเป็นรัฐธรรมนูญที่มี
บทบัญญัติในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับอ านาจทางการเมืองหลายประการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งการให้สิทธิ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 45 “บุคคลย่อมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตาม
วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้อง
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ก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง า
หรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการก ากับดูแลมิให้สมาชิก
ของพรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก าหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง” ซึ่ง
ผลจากบทบัญญัติดังกล่าวจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยมีเจตนาเพ่ือก าหนดระเบียบการจัดตั้งและการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง 
และการเงินและการบัญชี รายได้ และการอุดหนุนทางการเงินของพรรคการเมือง ตลอดจนการสิ้นสุดลง
ของพรรคการเมืองให้เป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดยมีเจตนารมณ์ในการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิรูประบบพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง ไม่เป็นพรรค
การเมืองของนายทุน เป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ เป็นพรรคการเมืองของประชาชน บริหารโดย
ประชาชนและเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน  
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 91
บัญญัติให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
  1) ไม่แก้ไขข้อบังคับพรรคให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม
มาตรา 17 วรรคสาม (กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อบังคับของพรรคการเมืองที่ได้ยื่นไม่เป็นไป 
ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ให้นายทะเบียนรายงานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและมีมติให้ 
เพิกถอนข้อบังคับนั้นและให้แจ้งมติของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ในการนี้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้อง
ด าเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นเมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้วหากไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้พรรคการเมืองนั้น
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง) หรือ 
  2) เมื่อภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน พรรคการเมืองไม่สามารถ
ด าเนินการ ดังนี้  
   2.1) ด าเนินการให้มีสมาชิก 5,000 คน และต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้มีจ านวน 
10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน (มาตรา 33 (2)) 
   2.2) จัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่
คณะกรรมการก าหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คนข้ึนไป (มาตรา 33 (2)) 
  3) ภายหลังจากท่ีด าเนินการครบตามมาตรา 33 (2) มีจ านวนสมาชิกสาขาพรรคการเมือง
เหลือไม่ถึงภาคละ 1 สาขา เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี 
  4)  ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทางการเมือง
เป็นเวลาติดต่อกัน 1 ปี โดยไม่มีเหตุอันควร 
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  5) ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 
2 ครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลา 8 ปี ติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน 
  6) มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
  7) พรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับพรรค 
  เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือมีผู้แจ้งต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดสิ้นสภาพ
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา ถ้าคณะกรรมการเห็นว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นให้คณะกรรมการ
ประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีเช่นนี้ให้พรรคการเมืองนั้น
สิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  กรณีหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศว่าสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองไม่เห็นด้วย
กับการประกาศของคณะกรรมการ ให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ถือว่าการ         
สิ้นสภาพของพรรคการเมืองเป็นการถูกยุบพรรคการเมือง 
  ภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ในบทเฉพาะกาล ได้ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  มาตรา 140 ให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และยังด ารงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัตินี้ และให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองดังกล่าวที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี่ใช้บังคับ ยังคงเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพ่ือด าเนินการตามมาตรา 141 โดยให้ถือว่า
พรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิกตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่ส านักงานจัดให้มีขึ้น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
 มาตรา 141 พรรคการเมืองตามมาตรา 140 ต้องด าเนินการในเรื่องและภายใน
ระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
 (1) แจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่แตกต่างจากที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรค
การเมืองตามมาตรา 140 ให้นายทะเบียนทราบภายใน 90 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
 (2) พรรคการเมืองที่จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับยังคงมีสมาชิก  
ไม่ถึง 500 คน ให้ด าเนินการให้มีสมาชิกให้ครบ 500 คน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
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 (3) จัดให้มีทุนประเดิมจ านวน 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 
180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ในกรณีที่พรรคการเมืองมีเงินหรือ
ทรัพย์สินอยู่แล้วจะกันเงินหรือทรัพย์สินที่มีอยู่แยกไว้เป็นทุนประเดิมก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบ พร้อมด้วยหลักฐานการกันเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว 
 (4) จัดให้สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองส าหรับ 
ปีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายในเวลา 180 วันนับแต่วันที่นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และให้พรรคการเมืองแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
พร้อมด้วยหลักฐานการช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองส าหรับปีที่นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายใน 15 วันนับแต่วันพ้นระยะเวลาช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองดังกล่าว 
สมาชิกที่ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองดังกล่าว หากยังค้างค่าบ ารุงพรรคการเมืองส าหรับปีก่อน ๆ 
อยู่เป็นจ านวนเท่าไหร่ ให้เป็นอันพับไป 
 (5) จัดให้สมาชิกช าระเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งหมื่นคนภายใน 4 ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เมื่อพ้นระยะเวลา 
4 ปีดังกล่าวแล้ว ให้สมาชิกภาพของสมาชิกที่มิได้ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองเป็นอันสิ้นสุดลงและ  
ให้นายทะเบียนสมาชิกแจ้งให้นายทะเบียนทราบ ตามรายการและวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด 
 (6) จัดให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือแก้ไขข้อบังคับและจัดท าประกาศอุดมการณ์ทาง
การเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการ เมืองให้ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และเลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง 
เหรัญญิกพรรคการ เมือง  นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอ่ืนของ
พรรคการเมือง ตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่แก้ ไขใหม่ภายใน 180 วันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ การประชุมใหญ่ดังกล่าวนอกจากต้องด าเนินการตาม
ข้อบังคับพรรคการเมืองที่ใช้บังคับอยู่แล้ว ต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสี่สาขา และมี
สมาชิกของพรรคการเมืองซึ่งรวมกันแล้วมีจ านวนไม่น้อยกว่า 250 คน เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงในการแก้ไขข้อบังคับและเลือกหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคด้วย  
 (7) จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้ครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้พร้อมทั้งแจ้งรายการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ในกรณีที่ได้มีการจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 ให้ถือว่าเป็นการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และให้ด าเนินการ  
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ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ แล้วให้แจ้งเป็นหนังสือยืนยันให้
นายทะเบียนทราบภายในระยะเวลาดังกล่าว 
 ระยะเวลาที่ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องด า เนินการให้แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่ง 
พรรคการเมืองอาจท าหนังสือขอขยายเวลาออกไปตามที่จ าเป็นก็ได้ แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 3 ปี
นับแต่วันสิ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เมื่อครบระยเวลาตามวรรคหนึ่งหรือครบระยะเวลาที่
ได้รับการขยายแล้ว พรรคการเมืองใดยังมิได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป 
ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาที่พรรคการเมืองใดยังไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) (6) และ (7)  
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการตั้งสาขาพรรคการเมืองไม่ครบถ้วนจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้  
 การยื่นขอขยายระยะเวลาตามวรรคสองให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติ และให้นายทะเบียนมีอ านาจอนุญาตให้ขยายเวลาได้ แต่ในกรณีที่จะไม่
อนุญาตให้เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 
 การวินิจฉัยเรื่องใด ๆ ตามมาตรานี้ที่มีผลกระทบต่อพรรคการเมือง ให้เป็นอ านาจ 
ของคณะกรรมการที่จะวินิจฉัย ในกรณีที่พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  
ให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าวินิจฉัย  
ของคณะกรรมการ   
 

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบการการสิ้นสภาพ การเลิกหรือยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

หมวด 8 
การสิ้นสุดของพรรคการเมือง 
__________________ 

 
          
 

    มาตรา 90 พรรคการเมืองสิ้นสุดลงเมื่อ 
    (1) สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 
    (2) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองตาม  
มาตรา 92 
    (3) มีการควบรวมพรรคการเมอืงตามหมวด 9 
การควบรวมพรรคการเมือง 

หมวด 4 
การสิ้นสภาพ การเลิก และการยุบพรรคการเมือง 
__________________ 
ส่วนที่ 1 
การสิ้นสภาพพรรคการเมือง     
__________________ 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

มาตรา 91 พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมืองเมื่อ 

(1) ไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรอืครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 17 วรรคสาม 
หรือไมส่ามารถด าเนินการตามมาตรา 33 (1) หรือ (2) 
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(2) ภายหลังจากท่ีไดร้ับการจดทะเบียน      
พรรคการเมืองมีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามที่ก าหนด 
ในมาตรา 33 (1) ติดต่อกันเกินเกา้สิบวัน 

(3) ภายหลังจากท่ีด าเนินการครบตามมาตรา 33 
(2) มีจ านวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละหนึ่ง
สาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหน่ึงปี 

(4) ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มี
การด าเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันหน่ึงปีโดยมไิด้มเีหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย  

(5) ไมส่่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งท่ัวไปสองครั้งตดิต่อกัน
หรือเป็นเวลาแปดปตีิดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใด 
จะยาวกว่ากัน  

(6) มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลาย  

(7) พรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคบั  
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือมผีู้แจ้งต่อ 

นายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดสิ้นสภาพตามวรรค
หนึ่ง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้า
เห็นว่ามีกรณีที่เป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพตาม
วรรคหนึ่งให้รายงานให้คณะกรรมการพิจารณาและให้
คณะกรรมการประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมือง
นั้นในราชกิจจานุเบกษา และให้พรรคการเมืองนั้นสิ้น
สภาพตั้งแต่วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศ 
ว่าสิ้นสภาพตามวรรคสองไมเ่ห็นดว้ยกับการประกาศ
ของคณะกรรมการตามวรรคสองให้ยื่นค าร้องต่อ     

มาตรา 91 พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความ
เป็นพรรคการเมืองด้วยเหตุใดเหตหุนึ่ง ดังต่อไปนี ้

(1) ไมส่ามารถด าเนินการตามมาตรา 26 ได ้
ภายในเวลาที่ก าหนด 

(2) ไมส่่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเปน็สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งท่ัวไปสองครั้งติดต่อกัน 
หรือเป็นเวลาแปดปตีิดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะ
ยาวกว่ากัน 

(3) มีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคนเป็น
ระยะเวลา ตดิต่อกันหนึ่งป ี

(4) ไม่มีการเรียกประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือ 
ไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันหน่ึงป ีโดยมไิด้มเีหตุอันสมควรอันจะอ้างได้
ตามกฎหมาย 

เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือเมือ่มีผู้ยื่นค าร้อง
ต่อนายทะเบียนว่ามีเหตุตามมาตรานี้ ให้นายทะเบียน
ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีเหตุดังกล่าว
เกิดขึ้นกับพรรคการเมืองใดจริง ให้นายทะเบียนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาว่าพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพ
ความเป็นพรรคการเมือง           

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศว่า
สิ้นสภาพตามวรรคสอง เห็นว่าการประกาศของ 
นายทะเบียนไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้หัวหน้าพรรคการเมอืง หรือกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองนั้นอาจยื่นค าร้องต่อ          
ศาลรัฐธรรมนญูให้มีค าสั่งเลิกการประกาศได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาของ         
ศาลรัฐธรรมนญู 

มิให้น าความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับกรณ ี
ที่พรรคการเมือง มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

ศาลรัฐธรรมนญูเพื่อพิจารณาวินิจฉัยภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกท่ีเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือว่าการสิ้นสภาพ 
ของพรรคการเมืองตามมาตรานี ้เป็นการถูกยุบ 
พรรคการเมือง 

 

-ไม่มี- ส่วนที่ 2 
การเลิกพรรคการเมือง 
__________________ 

มาตร 92 พรรคการเมืองย่อมเลิกด้วยเหตุใด 
เหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) มีเหตตุ้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง 
เว้นแต่เป็นกรณีที่มสีมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรใหด้ าเนินการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 93 
วรรคหนึ่ง 

(2) มีการควบรวมพรรคการเมืองตามหมวด 5 
การควบรวมพรรคการเมือง 

เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใด 
มีเหตุตามที่ระบุไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียน
ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีเหตุดังกล่าว
เกิดขึ้นกับพรรคการเมืองจริง ให้นายทะเบียนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเลิก 
พรรคการเมืองนั้น 

เมื่อนายทะเบียนมีค าสั่งเลิกพรรคการเมืองใด
ตามวรรคสองแล้ว ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศค าสั่งเลิก 
พรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 

    มาตรา 92 เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควร 
เชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใด 
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนญูเพื่อสั่งยุบ 

ส่วนที่ 3 
การยุบพรรคการเมือง 
________________ 
     มาตรา 94 เมื่อพรรคการเมืองกระท าการ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้อาจถกูศาลรัฐธรรมนญูสั่ง
ยุบพรรคการเมือง 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

พรรคการเมืองนั้น 
(1) กระท าการล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขหรือ
เพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญตัไิว้ในรัฐธรรมนูญ 

(2) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

(3) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 
28 มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา 44 มาตรา 45  
มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74 

(4) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มี
กฎหมายก าหนด 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการไตส่วนแล้วมี
หลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าพรรคการเมืองกระท าการตาม
วรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยบุพรรคการเมืองและ
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบรหิาร 
พรรคการเมืองนั้น 

 
 

     (1) กระท าการล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนญูหรือเพื่อให้ ได้มาซึ่งอ านาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเ้ป็นไปตาม วิถีทางที่
บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูหรือกระท าการตามที่
รัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าเป็นการกระท าเพื่อให้ได้มาซึ่ง
อ านาจโดยวิธีการดังกล่าว 
     (2) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและการ ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือ
ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการ การเลือกตั้ง 
ซึ่งมีผลท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจรติและ 
เที่ยงธรรม 

(3) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

(4) กระท าการอันอาจเป็นภยัต่อความมั่นคง 
ของรัฐ ท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร หรือขัด
ต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือ  

(5) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 21 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 43 มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 69 หรือ
มาตรา 104 

มาตรา 93  เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรค
การเมือง ใดกระท าการตามมาตรา 92 ให้นายทะเบียน
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมท้ัง 
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนญูตามมาตรา 92 
คณะกรรมการจะยื่นค าร้องเองหรอืจะมอบหมายให้ 
นายทะเบียนเป็นผู้ยื่นค าร้องและด าเนินคดีแทนก็ได ้
และเพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดี นายทะเบียนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการจะขอให้อัยการสูงสุด

มาตรา 95 เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือ 
เมื่อนายทะเบยีนได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง และไดต้รวจสอบแล้วเห็นว่าพรรค
การเมืองใดกระท าการตามมาตรา 94 ให้นายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แจ้งต่ออัยการสูงสุดพร้อมด้วยหลกัฐาน เมื่ออัยการ
สูงสุดไดร้ับแจ้ง ให้พิจารณาเรื่องดงักล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีไดร้ับแจ้ง ถ้าอัยการสูงสดุ
เห็นสมควรก็ให้ยื่นค าร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนญูมีค าสั่ง
ยุบพรรคการเมืองดังกลา่ว ถ้าอัยการสูงสดุไม่ยื่นค าร้อง
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ช่วยเหลือด าเนินการในช้ันการพิจารณาของ          
ศาลรัฐธรรมนญู จนกว่าจะเสร็จสิน้ก็ได ้

ในกรณีที่เห็นสมควร ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให ้
พรรคการเมืองระงับการกระท าใดไว้เป็นการช่ัวคราว
ตามค าร้องขอของคณะกรรมการ นายทะเบียน หรือ
อัยการสูงสดุ แล้วแต่กรณีก็ได ้

ต่อศาลรัฐธรรมนูญให้นายทะเบียนตั้งคณะท างานขึ้น
คณะหนึ่ง โดยมผีู้แทนจากนายทะเบียนและผู้แทนจาก
ส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินการรวบรวมพยาน 
หลักฐานแล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นค าร้องต่อ    
ศาลรัฐธรรมนญูต่อไป ในกรณีที่คณะท างานดังกลา่ว 
ไม่อาจหาข้อยตุิเกี่ยวกับการด าเนนิการยื่นค าร้องได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีแต่งตัง้คณะท างาน 
ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง มีอ านาจยื่นค าร้องเอง 

หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะใหร้ะงับการ
ด าเนินการของพรรคการเมืองซึ่งกระท าการตาม 
มาตรา 94 ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสดุ ขอให้
ศาลรัฐธรรมนญูสั่งระงับการกระท าดังกล่าวของ   
พรรคการเมืองไว้เป็นการชั่วคราว 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรค
การเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศค าสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้
บุคคลใดใช้ช่ือ ช่ือย่อ หรือ ภาพเครื่องหมาย      
พรรคการเมือง ซ้ า หรือพ้อง กับช่ือ ช่ือย่อ หรือภาพ
เครื่องหมายพรรคการเมืองที่ถูกยบุนั้น เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ในการด าเนินกิจการทางการเมือง หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดในท านองเดียวกัน 

มาตรา 94 มาตรา ๙๔ เมื่อศาลรัฐธรรมนญูมีค าสั่ง
ให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศ
ค าสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และ
ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ช่ือ ช่ือย่อ หรอืภาพเครื่องหมายของ
พรรคการเมืองซ้ า หรือพ้องกับช่ือ ช่ือย่อ หรือภาพ
เครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น 

ห้ามมิให้ผูซ้ึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าว ไปจดทะเบยีน
พรรคการเมืองขึ้นใหม ่หรือเป็นกรรมการบริหาร 

มาตรา 97 ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องยุบ
เพราะเหตุอันเนื่อง มาจากการฝ่าฝืนมาตรา 42 
วรรคสอง หรือมาตรา 82 หรือต้องยุบตาม มาตรา 94 
ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของ 
พรรคการเมืองที่ถูกยุบไปจะจดแจง้การจัดตั้ง 
พรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองหรือมสี่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้ง 
พรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไมไ่ด ้ทั้งนี้ ภายในก าหนด 
ห้าปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นต้องยุบไป 
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พรรคการเมืองหรือมสี่วนร่วมในการจัดตั้ง           
พรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ทั้งนี ้ภายในก าหนดสิบปีนับ
แต่วันท่ีพรรคการเมืองนั้นถูกยุบ 

     มาตรา 95 ในกรณีที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือ
ยุบตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งบัญชีและ 
งบแสดงฐานะทางการเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินของพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบ และให้ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินช าระบัญชีใหเ้สร็จสิ้นภายใน    
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีไดร้บัแจ้งจากนาย
ทะเบียน ถ้าส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินช าระบัญชี
ไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกลา่วให้ขยายเวลาได้อีก
ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวันโดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบรหิาร
พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่งยังคงต้องปฏิบัติหน้าท่ีอยู่
จนกว่าการช าระบญัชีจะแล้วเสร็จแต่ด าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองในนามพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพหรือยุบ
มิได ้

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจใช้
จ่ายเงินของพรรคการเมืองหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน 
ของพรรคการเมืองเพื่อน าเงินมาเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการช าระบัญชีได ้ในกรณีที่พรรคการเมืองนั้นไม่มีเงิน
หรือทรัพย์สินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการช าระบญัชี 
ใหค้ณะกรรมการสั่งจ่ายเงินจากกองทุนตามที่ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้ทราบ 

ในการช าระบัญชีเมื่อไดห้ักหนี้สินและค่าใช้จ่ายแล้ว
ยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้โอนให้แก่องค์การ 
สาธารณกุศลตามทีร่ะบไุว้ในข้อบังคับ ถ้าในข้อบังคับ
ไม่ได้ระบุไว้ให้ทรัพยส์ินท่ีเหลือน้ันตกเป็นของกองทุน 

ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยการช าระบญัชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากดัมาใช้บังคับแก่ 

     มาตรา 96 ในกรณีที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพ   
เลิก หรือยุบตามบทบญัญัติในหมวดนี้ เว้นแต่กรณีตาม
มาตรา 92 (2) ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งบัญชี    
และงบดลุรวมทั้งเอกสารเกีย่วกับ การเงินของพรรค
การเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วนัท่ีพรรคการเมือง 
สิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ และใหส้ านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินช าระ บัญชีให้เสร็จสิ้นภายในหกเดือนนับแต่
วันท่ีได้รับแจ้งจากนายทะเบยีน ถ้าส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินช าระบัญชีไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ดังกล่าวให้ขอขยายเวลาได้อีกไมเ่กินหกเดือน  

 
     ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร 
พรรคการเมือง ตามวรรคหนึ่งยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่
อยู่จนกว่าการช าระบัญชีจะแล้วเสร็จ แต่จะด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพ 
เลิกหรือยุบมิได้ 
     ในการช าระบัญชี เมื่อได้หักหนี้สินและค่าใช้จ่าย
แล้วยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้โอน ให้แก่องค์การ
สาธารณกุศลตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง 
ถ้าในข้อบังคับพรรคการเมือง ไม่ได้ระบุไว้ให้ทรัพย์สิน 
ที่เหลือน้ันตกเป็นของกองทุน 

ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด 5 ว่าด้วย 
การช าระบญัชีห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จ ากัด และบริษัทจ ากัดมาใช้บังคับกับการ ช าระบัญชี
ของพรรคการเมืองโดยอนุโลม 
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การช าระบญัชีของพรรคการเมืองด้วยโดยอนุโลม 
-ไม่มี- มาตรา 93 ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีเหตุต้อง

เลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง แต่พรรคการเมืองนั้น
ยังมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ หรือใน
กรณีที่พรรคการเมืองใดไมด่ าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรา 72 วรรคสอง หรือมาตรา 82 ให้ยุบ       
พรรคการเมืองนั้น 

เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใด 
มีเหตตุามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบยีนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแตว่ันท่ีความปรากฏ 
ต่อนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็น
ว่ามีเหตดุังกล่าวเกดิขึ้นกับพรรคการเมืองตามค าร้อง 
ของนายทะเบียนให้ศาลรัฐธรรมนญูสั่งให้ยุบ 
พรรคการเมืองนั้น 
     ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบ 
พรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศค าสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

-ไม่มี-        มาตรา 98 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนญูมีค าสั่งยุบ
พรรคการเมืองใด เพราะเหตุอันเนือ่งมาจากการฝ่าฝืน
มาตรา 82 หรือเหตุตามมาตรา 94 และปรากฏ
หลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมือง 
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมอืงผู้ใดมีส่วนร่วม 
รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระท า
ดังกล่าวแล้วมไิดย้ับยั้งหรือแก้ไขการกระท าดังกล่าว 
ให้ศาลรัฐธรรมนญูสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองนั้นมีก าหนดเวลาหา้ปีนับแต่วันท่ี 
มีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง 

ที่มา: พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
134 ตอนที่ 105 ก (วันที่ 7 ต.ค. 2560): 28-31. และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 1234 ตอนที่ 64 ก (วันที่ 7 ต.ค. 2550): 55-59. 
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 กลา่วโดยสรุปเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 ต้องการให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งทางการเมืองและให้พรรคการเมืองจะต้องมี
หน้าที่ในการส่งสมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป จึงวาง
หลักเกณฑ์เงื่อนไขส่งเสริมให้พรรคการเมืองรวมพรรคให้ยากกว่าเดิม  ส่วนเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ต้องการให้การจัดตั้งการบริหารงาน 
และการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งมีมาตรการก ากับ
ให้พรรคการเมืองสามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง า หรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกของ
พรรคการเมือง จะเห็นว่าพรรคการเมืองนั้นมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากว่าพรรคการเมืองคือสถาบันหลักที่ท าหน้าที่ เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่าง 
“ภาครัฐ” กับ “ภาคประชาชน” โดยที่พรรคการเมืองจะน าเอาปัญหาหรือความต้องการของประชาชน
มาแปลงเป็นนโยบายของพรรค เพ่ือน านโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติเมื่อได้รับเลือกตั้งเข้าไปท าหน้าที่
ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร ส าหรับการสิ้นสภาพคความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย        
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 91 จะเกิดขึ้นต่อเมื่อไม่สามารถหาสมาชิก 5,000 คน และจัดตั้ง
สาขาภาคละ 1 สาขา ภายใน 1 ปี นับแต่วันจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง ไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกันสุดแต่
ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน มีสมาชิกพรรคเหลือไม่ถึง 5,000 คน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี ไม่มี
ประชุมใหญ่พรรคหรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทางการเมืองติดต่อกัน 1 ปี ส่วนการสิ้นสภาพความ
เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 91 
บัญญัติเรื่องการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองไว้ 7 ข้อ กล่าวคือ ไม่แก้ไขข้อบังคับพรรคให้ถูกต้อง
หรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือหาสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คน ภายใน 1 ปี และไม่
น้อยกว่า 10,000 คนภายใน 4 ปี หรือจัดให้มีสาขาพรรคในแต่ละภาค อย่างน้อยภาคละ 1 สาขาไม่ได้
ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึง 
5,000 คน ติดต่อกันเกิน 90 วัน มีจ านวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ครบทุกภาค ภาคละหนึ่งสาขา
เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทาง
การเมือง เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี โดยไม่ได้เหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย ไม่ส่งสมาชิกลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลา 8 ปี
ติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากันมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และ
พรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับ 
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 ส าหรับการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ก็มิได้แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง  พ.ศ. 2550 มากนัก จะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ ไม่สามารถหาสมาชิก 
5,000 คน และจัดตั้งสาขาภาคละ 1 สาขา ภายใน 1 ปี นับแต่วันจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองไม่ส่ง
ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้งติดต่อกันหรือเป็นเวลา 
8 ปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน มีสมาชิกพรรคเหลือไม่ถึง 5,000 คนเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่มีประชุมใหญ่พรรคหรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทางการเมือง
ติดต่อกัน 1 ปี  โดยในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. 2560 
จะก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจัดตั้งพรรคการเมืองและการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองมี
มากขึ้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่พรรคการเมืองต้องท าตามมากขึ้นถ้าพรรคการเมืองท าไม่ได้ก็จะเป็นสาเหตุ
แห่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองได้ง่ายขึ้นนั่นเอง โดยเพ่ิมเงื่อนไขของการสิ้นสภาพความ
เป็นพรรคการเมืองกรณีท่ีไม่แก้ไขข้อบังคับพรรคให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
มีจ านวนสาขาพรรคการเมืองเหลือ ไม่ครบทุกภาคภาคละหนึ่งสาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี 
มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายและพรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับนั่นเอง แม้ว่าเหตุ
แห่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 จะไม่ได้มีความแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 มากนัก แต่ผลจากเงื่อนไขของการจัดตั้งพรรคการเมืองและการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่มีมากขึ้นซึ่งเป็นเงื่อนไขพรรคการเมืองจะต้องท าตามถ้าท าไม่ได้ก็จะ
ส่งผลให้เกิดการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองมากขึ้นนั่นเอง 
 
3.2  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง 
 
  ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง จ านวน 10 คน สรุปผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  3.2.1 ความแตกต่างของเหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

ผู้ ให้สัมภาษณ์มีความเห็นไม่แตกต่างกัน โดยเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบ   
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดเหตุแห่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
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ไว้คล้ายคลึงกัน คือ ไม่ด าเนินการให้มีสมาชิก และจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อย
ภาคละ 1 สาขา ตามกฎหมายก าหนด ไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลา 8 ปี ติดต่อกัน สุดแต่ระยะ 
เวลาใดจะยาวกว่ากัน มีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึง 5 พันคน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี 
ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นเวลา
ติดต่อกัน 1 ปี โดยไม่มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย พรรคการเมืองมีโอกาส
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองได้ง่ายไม่แตกต่างกันในเรื่องของสมาชิกพรรคการเมือง2  
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เพ่ิมกรณี 
พรรคการเมืองมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จะมีเงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติ
ที่ยุ่งยากมากกว่า ส่งผลให้พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองได้ง่ายกว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 25503  

   3.2.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ช่วยเสริมสร้างให้ระบบพรรคการเมืองไทยดีขึ้นได้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นไม่แตกต่างกัน คือ เห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติให้พรรคการเมืองด าเนิน
กิจการทางการเมืองที่โปร่งใส แต่ก็มีบทบังคับให้พรรคการเมืองปฏิบัติที่เคร่งครัดมาก
เกินไป พรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้โดยอิสระได้ส่งผลให้
เกิดการสิ้นสุดความเป็นพรรคการเมืองได้ง่าย จึงเห็นว่าบทบัญญัติยังกล่าวไม่ได้ช่วย
เสริมสร้า ง ให้ร ะบบ พรรคการเมืองไทยดีขึ้นได้4 ซึ่งการจะท าให้ระบบพรรคการ
เมืองไทยดีขึ้นได้นั้นต้องเกิดจากกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเมืองและ
จิตส านึกความเป็นประชาธิปไตยของพรรคการเมือง จึงควรให้พรรคการเมืองด าเนิน

                                                           

 2 นิยม เวชกามา, ตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ, แสวง บุญมี, สุเทพ พรหมวาส, อนุชิต ปราสาททองโอสถ 
และวีระ ยี่แพร, สัมภาษณ์โดย ธนัญกรณ์  โอวาทกิจ, ส านักงาน กกต., 19-27 กันยายน 2560. 

3 นิยม เวชกามา, ตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ,  สุเทพ พรหมวาส,  ค านูน สิทธิสมาน, พลเอกสมเจตน์ 
บุญถนอม, แสวง บุญมี, อนุชิต ปราสาทองโอสถ และวีระ ยี่แพร, สัมภาษณ์โดย ธนัญกรณ์  โอวาทกิจ, 
ส านักงาน กกต., 19-29 กันยายน 2560. 

4 แสวง บุญมี, ค านูน สิทธิสมาน, พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม, นิยม เวชกามา และวีระ ยี่แพร 
สัมภาษณ์โดย ธนัญกรณ์  โอวาทกิจ, ส านักงาน กกต., 27 กันยายน 2560. 
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กิจกรรมได้โดยอิสระ และส่วนน้อยเห็นว่าเมื่อดูจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่มุ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
บริหารพรรคการเมืองให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกพรรคการเมือง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกบัการบริหารพรรคการเมืองให้เป็นไปโดยเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  
ในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้ งมีมาตรการก ากับให้
พรรคการเมืองสามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิใช่
สมาชิกพรรคการเมือง จึงคิดว่าน่าจะช่วยเสริมสร้างให้ระบบพรรคการเมืองไทยดีขึ้นได้ 
และอีกส่วนหนึ่งเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 จากเจตนารมณ์และบทบัญญัติของกฎหมายที่มุ่งส่งเสริมให้เกี่ยวกับการ
บริหารพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิด เผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิก
พรรคการเมืองมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัคร  
รับเลือกตั้ง รวมทั้งมีมาตรการก ากับให้พรรคการเมืองสามารถด าเนินการโดยอิสระไม่
ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกของพรรคการเมืองจึงเห็นว่าจะสามารถ
ช่วยเสริมสร้างพรรคการเมืองให้ระบบการเมืองไทยดีขึ้นได้นั่นเอง5 

  3.3.3 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
   1. เนื่องจากกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในสาระส าคัญหลายประการซึ่ง
เป็นการบังคับให้พรรคการเมืองต้องด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งในระยะเริ่มแรกคาดว่าพรรคการเมืองจะพบ
ปัญหาเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายได้ง่าย จึง เห็นควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติต่อพรรคการเมือง
ด้วยความยืดหยุ่น เพ่ือมิให้เกิดปัญหากับพรรคการเมืองมากเกินไป 
   2. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายส่งผลให้พรรคการเมืองขนาดเล็กได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมาก ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงควรมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือในระยะ
เริ่มแรกของการปฏิบัติตามกฎหมาย 
   3. การออกระเบียบในการปฏิบัติควรจะท าให้ผ่อนคลาย และยืดหยุ่น และประสาน
ประโยชน์ต่อพรรคการเมืองมากขึ้น 
   4. ควรมีความยืดหยุ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายโดยมองจากสภาพความเป็น
จริงในปัจจุบันมากกว่าที่จะใช้บทบัญญัติตามกฎหมายในการบังคับให้พรรคการเมืองต้องปฏิบัติโดย

                                                           
5 ผ่องศรี ธาราภูมิ, ตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ, สิรสินทร์ ชินทองรตน์, สุเทพ พรหมวาส และ 

อนุชิต ปราสาททองโอสถ สัมภาษณ์โดย ธนัญกรณ์  โอวาทกิจ, ส านักงาน กกต., 19 กันยายน 2560. 
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เคร่งครัดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องช่วยเหลือและสนับสนุนให้พรรคการเมืองสามารถ
ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดให้ได ้
   5. เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ไดก้ าหนดให้พรรคต้องด าเนินกิจการได้ล าบากมากขึ้น ทั้งการบริหารพรรค การเข้าสู่อ านาจ การก าหนด 
นโยบายของพรรค และการบริหารประเทศ เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมาย จ าเป็นที่พรรคการเมืองที ่        
จดแจ้งการจัดตั้งพรรคจะต้องท าความเข้าใจ และปรับปรุงกระบวนการท างานของพรรคการเมือง  
โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะหน่วยงานธุรการของนายทะเบียนพรรคการเมือง 
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้พรรคการเมืองด าเนินการตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ให้ผ่านไปได้ 
   6. พรรคการเมืองควรมีการวางแผนการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง โดยการ
ท าความเข้าใจตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของพรรคให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งควรเข้ามามีส่วนช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนในการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองด้วย 
   7. ข้อบัญญัติในกฎหมายเป็นการควบคุมพรรคการเมืองมากเกินไป ไม่เปิดโอกาสให้
พรรคการเมืองมีสิทธิโดยอิสระในการด าเนินกิจการทางการเมือง นอกจากนี้การยุบพรรคการเมืองที่
ง่ายเกินไปไม่สามารถท าให้พรรคการเมืองพัฒนาได้อย่างเต็มท่ี 
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บทที่ 4 
วิเคราะห์เปรียบเทียบมูลเหตุของการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 

 
4.1 พรรคการเมือง 
 
 แนวความคิดเรื่องพรรคการเมืองของไทย ได้เริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งที่ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้มีการทดลองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยจัดตั้งเมืองดุสิตธานีขึ้น 
และได้มีการตั้งพรรคการเมืองสองพรรค คือ พรรคโบว์สีน้ าเงิน ซึ่งมีท่านราม ณ กรุงเทพ (รัชกาลที่ 6) 
เป็นหัวหน้าพรรคและพรรคโบว์แดง ซึ่งมีพลเอกเจ้าพระยารามราฆพ เป็นหัวหน้าพรรค ทั้งสอง 
พรรคนี้เป็นการทดลองใช้ในลักษณะสมมุติ  และมิได้แพร่หลายไปสู่ประชาชน เนื่องจากได้มี 
การทดลองใช้อยู่ไม่นานก็ยกเลิกไป จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 
คณะบุคคลคณะหนึ่งที่เรียกว่า “คณะราษฎร” ซึ่งประกอบไปด้วยทหาร ข้าราชการ และพลเรือน 
ได้เข้ากระท าการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น  
ระบอบประชาธิปไตย และมีการด าเนินงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกับพรรคการเมือง 
 พรรคการเมืองไทยเริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักร ไทยพุทธศักราช 2489 เพราะมีบทบัญญัติ ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ 
ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา การศึกษาอบรม การชุมชน
สาธารณะ การตั้งคณะพรรคการเมือง การอาชีพ ทั้งนี้ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย” จากบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ท าให้ เกิดพรรคการเมือง ในช่วงปี 2489-2494 จ านวนถึง 10 พรรคการเมือง เช่น 
พรรคสหชีพ โดยมีนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค พรรคแนวรัฐธรรมนูญ โดยมี พลเรือตรี
หลวงธ ารงนาวาสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าพรรค ถึงแม้ว่าพรรคการเมืองไทยจะเริ่มถือก าเนิดตามกฎหมาย 
เมื่อปี พ.ศ. 2489 แต่ตามความเป็นจริงแล้วพรรคการเมืองไทยได้มีประวัติศาสตร์แห่งการก าเนิดที่มี
เกียรติสูงส่งยิ่ง เพราะจุดเริ่มต้นของการก าเนิดมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จขึ้นครองราชย์ในช่วงปี พ.ศ. 2453-2468 ทรงวางแผนที่จะให้พสกนิกรของพระองค์
คุ้นเคยกับรูปแบบและมีความเข้าใจกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งพระองค์ทรงมี  
พระราโชบายว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยจะต้องมีการสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
ที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ ใต้รั ฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ตามแบบอย่างของประเทศ 
สหราชอาณาจักรที่พระองค์ทรงศึกษามาเป็นเวลานานถึง 9 ปี พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้สร้าง
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เมืองจ าลอง “ดุสิตธานี” ขึ้นในเขตพระราชวังดุสิตอันเป็นเมืองสมมติในการเรียนรู้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและทรงจัดตั้งระบบสองพรรค  (two-party system) ขึ้นมามีพรรคแพรแถบสีน้ าเงิน
(โดยมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระนามแฝงว่า  “ท่านราม ณ กรุงเทพ” 
เป็นหัวหน้าพรรค) และพรรคแพรแถบสีแดง (โดยมีพลเอกพระยารามราฆพ เป็นหัวหน้าพรรค)  
เพ่ือฝึกฝนประชาธิปไตยให้กับขุนนางและข้าราชการชั้นสูงซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งบริหารราชการ
แผ่นดินและเป็นผู้ที่มีหัวคิดแบบอนุรักษ์ซึ่งไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก นอกจากนี้ 
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้คนสามัญระดับปัญญาชนบางส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมพรรคการเมืองด้วย  
เพราะในระยะเวลานั้นคนไทยยังไม่เข้าใจประชาธิปไตยมากนัก 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2489 ถึงแม้จะการรับรองสิทธิของ
ประชาชนในการจัดตั้งพรรคการเมือง แต่ว่าในสมัยนั้นก็ไม่ได้มีการตรากฎหมายพรรคการเมืองขึ้นมา
รองรับ ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติพรรคการเมืองขึ้นเป็นครั้งแรก คือพระราชบัญญัติ  
พรรคการเมือง พ.ศ. 2498 และมีการตราพระราชบัญญัติพรรคการเมืองขึ้นอีกได้แก่ พระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 พระราชบัญญัติพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 25501 
 ปัจจุบันมีพรรคการเมืองในประเทศไทยทั้งหมด 69 พรรคที่จดทะเบียนและยังมีสถานะ 
เป็นพรรคการเมืองอยู่นอกเหนือจากนั้นเป็นพรรคที่ยกเลิกการด าเนินงาน หรือยุบเพ่ือรวมกับพรรคอ่ืน 
หรือถูกสั่งให้ยุบโดยค าวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561)2 
 บริบททางการเมืองของไทยจึงเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและระบบพรรคการเมือง
(party system) ของไทยอย่างแยกไม่ออกและสอดคล้องกับทฤษฎีประชาธิปไตยที่มีการยอมรับกัน
อย่างกว้างขวางในสังคมตะวันตก และหลายส่วนของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ การที่พรรคการเมืองไทยมี
ความอ่อนแอและไม่สามารถสร้างแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีทางประชาธิปไตยได้อย่างเป็น
รูปธรรม ส่วนหนึ่งก็คือ ปัญหาของพรรคการเมืองไทยเองโดยตรง นอกจากนั้นยังมีปัญหาส าคัญอ่ืน ๆ 
เช่น ปัญหาทางด้านความเป็นตัวแทน ผู้ด ารงต าแหน่งที่มาจากการเลือกตั้ง ปัญหาการเลื อกตั้ง การ
ทุจริตในการเลือกตั้ง ระบบอุปถัมภ์ซึ่งฝังรากลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ปัญหาการเข้าถึง

                                                           
1 ปรีชา หงษไกรเลิศ, “พรรคการเมืองไทย” ใน นรนิติ เศรษฐบุตร.บรรณาธิการ, การเมือง 

การปกครองไทยในรอบ 60 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2549), 27. 

2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, “ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังด าเนินการอยู่ ณ วันที่ 9 
พฤษภาคม 2561,” (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2561). 
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แหล่งข้อมูลข่าวสารต่างทางการเมืองและสิทธิความเป็นพลเมืองของประชาชน การรวมกลุ่มทาง
การเมือง เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนไม่มีความ
เข้มแข็งพอ ดังนั้น เมื่อมองถึงพัฒนาการทางการเมืองไทยในรูปแบบสถาบันทางการเมืองโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง พรรคการเมืองไทยนั้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นไปตามกรอบแนวคิด
ประชาธิปไตยหรือสถาบันทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เช่น พรรคการเมืองไทยเกิดขึ้นมา  
ตามสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองในอดีต และเกิดจากตัวบุคคลหรือผู้น า 
พรรคการเมืองเป็นนายทุนใหญ่ เป็นผู้มีบารมีทางการเมือง การเดินทางมาของระบอบประชาธิปไตย
และพรรคการเมืองไทยในช่วงระยะเวลากว่า 70 ปี นั้นจนถึงเหตุการณ์ยุบพรรคการเมืองในวันที่ 30 
พฤษภาคม 2550 และการยุบพรรคการเมืองในวันที่ 2 ธันวาคม 2551 นั้น เป็นปัจจัยส าคัญในการยืนยัน
พัฒนาการการเมืองการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตยผ่านระบบตัวแทน หรือพรรคการเมืองได้
เป็นอย่างดีซึ่งสาเหตุหลักมาจากการทุจริตในการเลือกตั้ง โดยการซื้อเสียงและการทุจริตผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการเข้ามาเป็นนักการเมือง 
 ดังนั้น การท าหน้าที่ของพรรคการเมืองไทยในฐานะที่เป็นองค์กรสถาบันทางการเมือง  
ซึ่งมีภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณชนในการบริหารประเทศ ส่วนภาคประชาชนต้องมีเ ข้ามามี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองไปสู่การเมืองภาคพลเมือง และจนถึงการส่งเสริม กระตุ้นและพัฒนา
จริยธรรมทางการเมืองของระบบการเมืองในรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนให้พัฒนาไปสู่การเมือง
ในรูปแบบประชาธิปไตยทางตรง โดยภาคพลเมืองให้ได้ในที่สุด 

 
4.2 การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง  
 
 มูลเหตุ กระบวนการ และผลของการแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองไทยนั้น มีปัญหาในเชิงหลักการทั้งจากมุมมองในมิติรัฐศาสตร์
ที่เก่ียวกับระบบพรรคการเมือง และระบบการเมืองไทยและจากมุมมองในมิตินิติศาสตร์ทั้งในประเด็น
ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและความสอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
และจากมุมมองในมิติความเหมาะสมของนิตินโยบาย (Legal Policy) ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มิได้ให้ศาลรัฐธรมนูญมีค าสั่งให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมือง แต่ให้ เป็นอ านาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมือง ซึ่งในกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 91 เหมือนกัน ในที่นี้จะกล่าวถึง
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เฉพาะสาเหตุที่น าไปโดยสาเหตุที่น าการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง พรรคการเมืองสิ้นสภาพ
ความเป็นพรรคการเมืองในประเด็น ดังนี้ 
 1) ข้อบังคับพรรคการเมือง 
  ในเรื่อง เกี่ยวกับการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองกรณีเกี่ยวกับข้อบังคับ
พรรคการเมืองนั้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ไม่ได้
ก าหนดให้เป็นเหตุแห่งการสิ้นภาพความเป็นพรรคการเมือง ส่วนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้เป็นเหตุแห่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองไว้ว่า
พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เมื่อไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 17 วรรคสาม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด กล่าวคือ กรณีที่
ปรากฏในภายหลังว่าข้อบังคับของพรรคการเมืองที่ได้ยื่นไม่เป็นไปตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 
พรรคการเมืองต้องด าเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากนายทะเบียน 
 2) สมาชิกพรรคการเมือง 
  ในเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกพรรคการเมืองนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้เหมือนกันคือ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนพรรคการเมือง
ต้องด าเนินการให้มีจ านวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คน โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. 2550 ก าหนดว่าหากพรรคมีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึง 5,000 คน 
เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี ย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง และตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ก็ ได้ก าหนดไว้เหมือนกัน แตกต่างกันที่
ระยะเวลาโดยได้ก าหนดว่าหากพรรคมีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึง 5,000 คน ติดต่อกันเกิน 90 วัน และ
ก าหนดเพ่ิมเติมว่าภายใน 4 ปี ต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน และมีความ
แตกต่างกัน ในเรื่องของการเข้าเป็นสมาชิกพรรคเนื่องจากตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย              
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ไดก้ าหนดคณุสมบัตขิองการเข้าเป็นสมาชิกพรรคไว้มากกว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 โดยได้น าเอาลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 98 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (14) (16) (17) หรือ (18) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาก าหนดด้วย ท าให้การเข้าเป็นสมาชิกพรรค
นั้นยากขึ้น ส่งผลให้การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองได้สูงกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เพราะเหตุมีจ านวนสมาชิกไม่เหลือไม่ถึงตามที่กฎหมายก าหนด 
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 3) สาขาพรรคการเมือง 
  ในเรื่องเกี่ยวกับสาขาพรรคการเมืองนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้เหมือนกันคือ จัดให้มีสาขาพรรคในแต่ละภาคอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา 
ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.  2550 ก าหนดให้แต่ละสาขา 
ต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป และด าเนินการครบตามกฎหมายก าหนดครั้งแรกครั้งเดียวถือว่าผ่าน
เกณฑ์การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ส่วนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 ก าหนดให้แต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสาขา 
ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป และภายหลังหากมีจ านวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละหนึ่งสาขาเป็น
ระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี พรรคการเมืองก็ย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเช่นกัน 
 4) การประชุมใหญ่พรรคการเมือง 
  หากพรรคการเมืองไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการด าเนินกิจรรมใด
ทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี โดยไม่มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้เป็นเหตุแห่งการสิ้นสภาพความเป็น 
พรรคการเมืองไว้เหมือนกัน 
 5) การส่งสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง 
  หากพรรคการเมืองไม่ส่งผู้สมาชิกลงสมัครรับเลืออกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในการเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้งติดต่อกันหรือเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะใดจะยาวกกว่ากัน 
ย่อมเป็นเหตุแห่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560   
 6) มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.  2550 ไม่ได้
ก าหนดเหตุแห่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองกรณีเกี่ยวกับการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของ 
พรรคการเมืองไว้ แต่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 91 (6) เนื่องจากตามมาตรา 20 ได้ก าหนดให้พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคล 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพ่ือส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้ง หากพรรคการเมืองมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัวจึงเป็นเหตุแห่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
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 7) การเลิกพรรคการเมืองตามข้อบังคับ 
  การเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมืองได้ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เหมือนกัน โดยในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 มาตรา 92 ไม่ได้ก าหนดให้เป็นเหตุแห่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองแต่แยก
ออกเป็นส่วนของการเลิกพรรคการเมืองโดยเฉพาะ ส่วนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 91 (7) ได้ก าหนดให้เป็นเหตุแห่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
อีกหนึ่งเหตุ เนื่องจากตามมาตรา 15 (16) ก าหนดให้ข้อบังคับอย่างน้อยมีรายการการเลิกพรรคการเมือง  
 ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 25503 
มีพรรคการเมืองที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง  
รวมจ านวนทั้งสิ้น 53 พรรค ได้แก่  พรรครักเมืองไทย พรรคสังคมไท พรรคอยู่ดีมีสุข พรรคสตรี 
เพ่ือชาติ พรรคไทยภูพาน พรรคไทยร่ ารวย พรรคสู้เพ่ือไทย พรรคสันติภาพชาวไทย พรรคน าวิถี 
พรรคพัฒนาประชาธิปไตย พรรคสยามสันติ  พรรคเสียงประชาชน พรรคประชาชนก้าวหน้า 
พรรคแรงงาน พรรคพลังแผ่นดิน พรรคสหธรรม พรรคศิลปิน พรรคนิติศาสตร์ไทย พรรคเสรีประชาไทย 
พรรครักษ์ไทย พรรคสังคมธิปไตย พรรคเอกราช พรรคปวงประชาธรรม พรรคอุดมรัฐ พรรคสยามก้าวหน้า 
พรรคประชาชาติไทย พรรคศรีสยาม พรรคคุณธรรม พรรคสาธารณชน พรรคเทียนแห่งธรรม 
พรรคเพ่ือประชาชน พรรคพลังไทย พรรคแนวร่วมมาตุภูมิ พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคอนุรักษ์นิยม 
พรรคพอเพียง  พรรครวมไทยพัฒนา พรรคปวงชนชาวไทย พรรคภพไท  พรรคประชาธิปไตย 
พรรคนิติภูมิไทย พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย พรรคไทยทันทุน พรรคไทยเพ่ือไทย พรรคไทยเข้มแข็ง 
พรรคไทยเป็นสุข พรรคพลานุภาพ พรรคคุ้มเกล้าไทยพรรคพลังชาวไทย พรรคแรงงานไทยสามัคคี 
พรรคพลังเศรษฐกิจไทย พรรคเสียงประชาชน และพรรคไทยถาวร ซึ่งเป็นพรรคที่จดแจ้งการจัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ซึ่งต้อง ด าเนินการ 
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 26 กล่าวคือ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง 
รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องด าเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน 
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด  
ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา 
 

                                                           
3 “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,” www.ect.go.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 

2560). 
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 จะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองนั้นถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากว่าพรรคการเมืองคือสถาบันหลักที่ท าหน้าที่ เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่าง 
“ภาครัฐ” กับ “ภาคประชาชน” โดยที่พรรคการเมืองจะน าเอาปัญหาหรือความต้องการของ
ประชาชนมาแปลงเป็นนโยบายของพรรค เพื่อน านโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติ เมื่อได้รับ เลือกตั้งเข้าไป
ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร ส าหรับการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 91 จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ
ไม่สามารถหาสมาชิก 5,000 คน และจัดตั้งสาขาภาคละ 1 สาขา ภายใน 1 ปี นับแต่วันจดแจ้งจัดตั้ง
พรรคการเมือง ไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้ง
ติดต่อกัน หรือเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกันสุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน มีสมาชิกพรรคเหลือไม่ถึง 
5,000 คน เป็นระยะเวลาตลอดต่อกัน 1 ปี ไม่มีประชุมใหญ่พรรคหรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทาง
การเมืองติดต่อกัน 1 ปี ส่วนการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 91 บัญญัติเรื่องการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ไว้ 7 ข้อ กล่าวคือ ไม่แก้ไขข้อบังคับพรรคให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ   
หาสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คน ภายใน 1 ปี และไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี หรือจัดให้มี
สาขาพรรคในแต่ละภาคอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา ไม่ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายหลังจากที่
ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจ านวนสมาชิก เหลือไม่ถึง 5,000 คน ติดต่อกันเกิน 90 วัน 
มีจ านวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ครบทุกภาค ภาคละหนึ่งสาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี ไม่มี
การประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทางการเมือง เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี
โดยไม่ได้เหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลา 8 ปีติดตอ่กัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากันมี
หนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และพรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับ 
 จะเห็นว่าการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. 2560 มิได้แตกต่างไปจากตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. 2550 มากนัก แต่ในส่วนของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จะมีเงื่อนไขในการจัดตั้งพรรคการเมืองและการด าเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมืองมีมากข้ึน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่พรรคการเมืองต้องท ามากขึ้น ถ้าพรรคการเมือง
ท าไม่ได้ก็จะเป็นสาเหตุแห่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองได้ง่ายขึ้นนั่นเอง  
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป  
 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศมีพัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 85 ปี 
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
เมื่อปีพุทธศักราช 2475 แต่อย่างไรก็ตามพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยผ่านพรรคการเมืองยังไม่ค่อยมีพัฒนาการมากนัก ซึ่ง “พรรคการเมือง” ถือเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่ขาดเสียมิได้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้วยเหตุผลที่ว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่
มีการปกครองเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน การรวบรวมเจตจ านงของประชาชน
ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงมีความส าคัญยิ่ง ในอันที่จะก่อให้เกิดการกระท าในทางการเมืองขึ้นได้  
 ผู้ศึกษาพบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย1 มีเจตนาในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การพัฒนาประเทศในด้านการเมือง โดยบัญญัติให้บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมาย
บัญญัติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมืองที่ต้องก าหนดให้เป็นไปโดย
เปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายและ  
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และก าหนดมาตรการให้สามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง า 
หรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง รวมทั้งจะต้องมีมาตรการก ากับดูแล  
มิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง ดังนั้น จึงสมควรก าหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองและการด าเนินกิจการของ 
พรรคการเมืองให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยปัจจุบันพรรคการเมืองที่ยังคงด าเนินการ
อยู่ 69 พรรค2 ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง    
พ.ศ. 2550 โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไม่ได้ให้มีการยกเลิกหรือยุบพรรคการเมือง เพียงแต่
ไม่ให้มีความเคลื่อนไหว  
 

                                                           
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 45, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม

ที่ 134 ตอนที่ 40 ก (6 เมษายน 2560): 12. 
2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, “ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังด าเนินการอยู่ ณ วันที่ 20 

ธันวาคม 2560,” (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2560). 
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 ส าหรับมูลเหตุของการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 91 พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ (1) พรรคการเมืองไม่สามารถหาสมาชิก 5,000 คน และจัดตั้งสาขาภาคละ 
1 สาขา ภายใน 1 ปี นับแต่วันจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง (2) ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน (สุดแต่ระยะใดจะยาว
กว่ากัน) (3) มีสมาชิกพรรคการเมืองเหลือไม่ถึง 5,000 คน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี และ (4) ไม่มี
การประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นเวลาติดต่อกัน 1 ปี 
โดยมิได้มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมายในที่นี้จะแยกตามพระราชบัญญัติมากที่สุดคือการสิ้น
สภาพพรรคการเมือง กรณีไม่สามารถด าเนินการให้มีจ านวนสมาชิกเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่ง
การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองด้วยสาเหตุนี้ ถือเป็นการขัดต่อหลักประชาธิปไตยและมีผลต่อ
การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งได้ ด้วยสาเหตุแห่งการสิ้นสภาพความ
เป็นพรรคการเมืองโดยมีมาตรการและมูลเหตุของการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ในขณะนี้นั้นเกิดจากเหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
บัญญัติให้บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
บริหารพรรคการเมืองที่ต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และก าหนดมาตรการให้สามารถ
ด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง รวมทั้งจะต้องมี
มาตรการก ากับดูแลมิให้พรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง โดยภายหลังพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้  เมื่อวันที่ 8 
ตุลาคม 2560 นั้น พรรคการเมืองยังด ารงอยู่และมีสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 นั้น ต้องด าเนินการตามมาตรา 141 ภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด หากไม่สามารถแจ้งได้ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด พรรคการเมืองจะต้องท าหนังสือ
ขอขยายเวลามาที่นายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งจะขยายเวลาได้ไม่เกิน 3 ปี และในระหว่างขยาย
เวลาจะไม่สามารถส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง และจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
ได้ เมื่อครบระยะเวลาหรือครบระยะเวลาที่ได้รับการขยายแล้วพรรคการเมืองใดยังมิได้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไปตามมาตรา 90 ที่ก าหนดให้พรรคการเมืองสิ้นสุดเมื่อ (1) 
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 กรณี (1) ไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (2) มีจ านวน
สมาชิกเหลือไม่ถึงตามที่ก าหนดในมาตรา 33 (1) (3) มีจ านวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละ
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หนึ่งสาขาเป็นเวลาติดต่อกันหนึ่งปี (4) ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการด าเนินกิจกรรม
ใดทางการเมืองเป็นเวลาติดต่อกัน 1 ปี โดยไม่มีเหตุอันควร (5) ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลา 8 ปี ติดต่อกัน (สุดแต่ระยะใด
จะยาวกว่ากัน) (6) มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (7) พรรคการเมืองเลิกตาม
ข้อบังคับโดยพรรคการเมืองที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้สิ้นสภาพอาจยื่นค าร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ภายหลัง
พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2560 นั้น ปรากฎว่า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังไม่มีวี ่แววที่ จะ “ปลดล็อก” พรรคการเมืองให้ท ากิจกรรม
ทางการเมืองตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้ 
นับถอยหลังกิจกรรมแรกที่พรรคการเมืองต้องท าตามกรอบเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 คือ การแจ้งเปลี่ยนแปลงสมาชิกพรรค ซึ่งพรรคการเมือง
ต้องด าเนินการให้ครบระยะเวลาตามกรอบของกฎหมาย ซึ่งหากยังไม่มีการ “ปลดล็อก” พรรคการเมือง
จะต้องขอขยายเวลาไปยังคณะกรรมการก่อนเวลาสิ้นสุด ตามมาตรา 141 หากยังมิได้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จจะท าให้พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
 ส่วนผลกระทบที่เกิดจากการสิ้นสภาพพรรคการเมืองว่าขัดต่อหลักประชาธิปไตยนั้น 
มีผลต่อการพัฒนาพรรคการเมืองในประเทศไทยให้เป็นสถาบันทางการเมืองโดยตรง เนื่องจากในทาง
ทฤษฎีนั้นการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองซึ่งเป็นกรณีที่พรรคการเมืองมิได้ด าเนินการตามเงื่อนไข
เกี่ยวกับการด ารงสถานะภาพของพรรคการเมือง ถือเป็นการใช้อ านาจรัฐท าให้สถานะความเป็น 
พรรคการเมืองสิ้นสุดลงโดยที่สมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าวมิได้สมัครใจ โดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มีข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 หลายข้อ เช่น จ านวนสมาชิกพรรคการเมือง 
การจัดตั้งสาขาพรรค เป็นต้น แต่ที่น่าสังเกต คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการยุบหรือเลิกพรรค และในส่วนของการ
สิ้นสภาพพรรคการเมืองนั้น มีเหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมือง ได้แก่ (1) พรรคการเมืองไม่
สามารถหาสมาชิก 5,000 คน และจัดตั้งสาขาภาคละ 1 สาขา ภายใน 1 ปี นับแต่วันจดแจ้งจัดตั้ง
พรรคการเมือง (2) ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้ง
ติดต่อกัน หรือเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน (สุดแต่ระยะใดจะยาวกว่ากัน) (3) มีสมาชิกพรรคการเมือง
คงเหลือไม่ถึง 5,000 คน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี และ (4) ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมือง 
หรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นเวลาติดต่อกัน 1 ปี โดยมิได้มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้
ตามกฎหมายการสิ้นสภาพพรรคการเมืองมากที่สุด คือ กรณีไม่สามารถด าเนินการให้มีจ านวนสมาชิก
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองด้วยสาเหตุนี้ ถือเป็นการขัดต่อ
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หลักประชาธิปไตยและมีผลต่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งได้  
ส่วนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
เ พิ่มขึ้นหลายข้อและเกิด ความยุ่งยากในทางปฏิบัติ เช่น การตั้งพรรคการเมือง จ านวนสมาชิก
พรรคการเมือง ค่าบ ารุงพรรคการเมือง ทุนประเดิมพรรคการเมือง และบทก าหนดโทษที่มากขึ้น ซึ่ง
จากการที่ประเทศไทยมีกฎหมายพรรคการเมืองจ านวนหลายฉบับดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้น ามาซึ่งการ
พัฒนาพรรคการเมืองอย่างแท้จจริง พรรคการเมืองในประเทศไทยหลายพรรคยังคงเกิดขึ้นและเลิก 
สิ้นสภาพ หรือยุบพรรคไปแล้วในเวลาอันสั้น พรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้มีการพัฒนาให้เป็นสถาบัน
ทางการเมืองอย่างแท้จริง แต่ยังคงเป็นฐานอ านาจในการสนับสนุนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทางการเมือง
เท่านั้น สาเหตุที่กฎหมายพรรคการเมืองไม่อาจน ามาสู่การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบัน (1) 
ข้อบัญญัติในกฎหมาย พรรคการเมืองเป็นการควบคุมพรรคการเมืองมากจนเกินไป จนท าให้     
พรรคการเมืองไม่ใช่องค์กรอิสระที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง (2) ความไม่ต่อเนื่อง
ทางการเมืองเนื่องจากมีการปฏิวัติ รัฐประหารบ่อยครั้ง ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมทางพรรคการเมือง
ต้องหยุดชะงักไม่สามารถด าเนินการทางการเมืองใด ๆ ได้ กฎหมายพรรคการเมืองต้องถูกยกเลิกและ
ร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมาแทนที่ ส่งผลให้พรรคการเมืองต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายใหม่อยู่
ตลอดเวลา ไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างต่อเนื่อง (3) แม้ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จะก าหนดให้ในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้เข้ามามีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และก าหนดมาตรการให้สามารถ
ด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ได้
ก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมขึ้นอย่างเช่น ให้สมาชิกพรรคต้องช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าปีละ 
100 บาท ส่งผลให้ลดบทบาทของประชาชนในการที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงไม่ได้เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือสร้างอุดมคติ
ร่วมกับพรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบแต่อย่างใด กล่าวโดยสรุป แล้วพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพและมีเงื่อนไขให้พรรคการเมืองปฏิบัติ
มากเกินไปท าให้การจัดตั้งพรรคการเมืองกระท าได้ยากและส่งผลต่อการสิ้นสภาพความเป็น 
พรรคการเมืองได้ง่าย จึงเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม ไม่เป็นการปิดกั้นพรรคการเมืองให้สามารถด าเนินกิจกรรมของ 
พรรคการเมืองได้อย่างอิสระจนเกินไป จึง เห็นว่าการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มิได้แตกต่างไปจาก 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มากนัก แต่ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้มีการเพ่ิมเงื่อนไขในการจัดตั้งพรรคการเมือง
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และการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองมีมากขึ้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่พรรคการเมืองต้องด าเนินการ
ภายใต้เวลาที่กฎหมายก าหนดซึ่งจะเกิดความยุ่งยากซับซ้อน และหากพรรคการเมืองไม่สามารถ
ด าเนินการได้จะเป็นเหตุแห่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองได้ง่ายขึ้นนั่นเอง จึงเห็นว่าการ
ด าเนินกิจการของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง    
พ.ศ. 2550 จะเกิดผลดีต่อพรรคการเมืองในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดเงื่อนไขให้พรรคการเมืองปฏิบัติในลักษณะ
ที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนมากเกินไป 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 5.2.1 เนื่องจากตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีลักษณะเป็นการ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพ และมีเงื่อนไขให้พรรคการเมืองปฏิบัติมากเกินไป ท าให้การจัดตั้งพรรคการเมือง
กระท าได้ยาก ดังนั้น จึงเห็นควรน ารูปแบบของการจัดตั้งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาใช้ในการจัดตั้งพรรคการเมือง 
 5.2.2 การสิ้นสภาพพรรคการเมือง การยุบพรรคการเมือง ควรมีความยืดหยุ่นในการ
ด าเนินกิจการของพรรคการเมืองและไม่เป็นการปิดกั้นพรรคการเมืองให้สามารถด าเนินกิจกรรมของ
พรรคการเมืองได้อย่างอิสระ ดังนั้น เห็นควรลดเหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมือง และการยุบ
พรรคการเมืองลงให้เหลือเฉพาะเหตุที่รุนแรงเท่านั้น 
 5.2.3 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายพรรคการเมืองอยู่หลายครั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม การให้ความรู้ ให้ค าแนะน าแก่
พรรคการเมืองในการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง เพ่ือให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมือง
ที่เข้มแข็งต่อไป 
 5.2.4 คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมุ่งเน้น
การให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงข้อบั งคับต่าง ๆ ในกฎหมายพรรคการเมืองที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงกฎหมายพรรคการเมือง เพ่ือป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย
ของบุคคลเหล่านั้น รวมถึงให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิเสรีภาพของตนเองตามวิธีทางการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงส่งเสริมกระบวนการในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะประชาชนชาวไทย หรือในฐานะของสมาชิกพรรคการเมือง 
 5.2.5 กฎหมายพรรคการเมืองควรมีบทบัญญัติที่มีความยืดหยุ่นและกระตุ้นให้ประชาชน
สร้างอุดมคติร่วมกับพรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบ มิใช่เป็นการตรวจสอบพรรคการเมืองหรือสมาชิก
พรรคการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว 
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 5.2.6 สาระส าคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 คือ หลักการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในทางการเมืองกับพรรคการเมือง  
ซึ่ งรวมถึงการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ ง  ซึ่ งนับว่า เป็นสิ่ งที่ดีและเป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ในการจัดตั้งพรรคการเมือง แต่สิ่งส าคัญการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในทางการเมืองกับ
พรรคการเมืองซึ่งรวมถึงการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องให้สอดคล้องกับสภาพของความเป็นจริง
ของสภาพการณ์ทางการเมืองและระบบพรรคการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และต้องไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาและส่งผลกระทบต่อการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง โดยในการบริหาร  
พรรคการเมืองผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการบริหารและต่อสมาชิกพรรคการเมืองคือคณะกรรมการ
บริหารพรรคหากเกิดความผิดพลาดขึ้น กฎหมายได้ก าหนดบทลงโทษไว้อย่างหนัก อาจส่งผลกระทบ
ต่อการเสริมสร้างและพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งได้ ดังนั้น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงควรมีมาตรการที่ชัดเจน รัดกุม ในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยการออกระเบียบ ประกาศให้พรรคการเมืองสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและถูกต้องต่อไป 
 5.2.7 คณะกรรมการการเลือกตั้ง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรมีการฝึก 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  
และการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองให้กับผู้บริหารและพนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  
การด าเนินกิจการของพรรคการเมืองเพ่ือให้สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าพรรคการเมืองได้  
รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้พรรคการเมืองเพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการของพรรคการเมืองได้  
อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ และประกาศก าหนดต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง เหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมือง: ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

 แบบสัมภาษณ์นี้ สร้างขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเมือง 
การปกครอง) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบแบบสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของท่าน ทั้งนี้ ผลการตอบ
แบบสัมภาษณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์แต่อย่างใด 
 

ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย ลงใน    ให้เลือกเพียงค าตอบเดียวหรือเติมข้อความในช่องว่าง 
ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  ชื่อ-นามสกุล.. ............................................................................................................................................ 
2.  อายุ............................................................................................................................................................. 
3.  ระดับการศึกษา........................................................................................................................................... 
4.  อาชีพ/ต าแหน่ง............................................................................................................................................ 

 
ประเด็นสัมภาษณ์ 

ข้อ 1.  ท่านเห็นว่าเหตุแห่งการส้ินสภาพพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560  มีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร หากเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  

....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
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ข้อ 2.  ท่านคิดว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จะสามารถช่วย
เสริมสร้างให้ระบบการเมืองไทยดีขึ้นได้หรือไม่อย่างไร  

 .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 
ข้อ 3. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอ่ืน ๆ   

 .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

 

         ค าถามข้อที่ 1 ท่านเห็นว่าเหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรหากเปรียบเทียบกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  
 

ล าดับของ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าตอบ 

คนที่ 1 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

- แม้ตามกฎหมายใหม่จะมีความชัดเจนเกี่ ยวกับเหตุของการยุบ 
พรรคการเมืองแต่ก็ได้ก าหนดเหตุของการยุบพรรคการเมืองไว้หลายเหตุ
ด้วยกัน ซึ่งเห็นว่าการยุบพรรคการเมืองท าได้ง่ายกว่ากฎหมายเดิม 
- นอกจากนี้ ขั้นตอนการยุบพรรคก็ไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองของอัยการ
สูงสุด ซึ่งผิดหลักการด าเนินคดีทั่วไป โดยให้อ านาจคณะกรรมการการ
เลือกตั้งยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคได้โดยตรง ซึ่งอาจเกิดปัญหาใน
เรื่องความยุติธรรมได้ และการยุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญแค่มี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคกระท าการตามที่มีค าร้อง ศาลรัฐธรรมนูญ 
ก็มีอ านาจสั่งยุบพรรคได้แล้ว 
 - กระบวนการดังกล่าวจึงอาจมีการใช้ช่องทางดังกล่าวเพ่ือผลประโยชน์
ทางการเมืองของบางฝ่ายและเพ่ือท าลายฝ่ายการเมืองบางฝ่ายได้ง่าย 

คนที่ 2 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

- พรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองอย่าง
เคร่งครัด หากไม่กระท าผิดก็ไม่ได้เกิดผลกระทบหรือเกิดปัญหาต่อ  
พรรคการเมือง 
-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มี
บทบัญญัติที่ชัดเจนในการสิ้นสภาพของพรรคการเมือง แต่ในทางปฏิบัตินั้น
มีการก าหนดเงื่อนเวลาในการให้พรรคการเมืองด าเนินการ หากไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ภายในระยะเวลากฎหมายก าหนดก็จะมีผลให้ถูกยุบพรรค
การเมืองได้ง่ายมากขึ้นส่วนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับการยุบพรรคกระท าหรือปฏิบัติได้
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ล าดับของ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าตอบ 

ยากกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง       
พ.ศ. 2560 

คนที่ 3 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

- การยุบพรรคการเมืองมุ่งเป้าไปที่กลุ่มบุคคล ไม่ได้ค านึงถึงองค์กร  
พรรคการเมืองเป็นส าคัญ  
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มี
ข้อจ ากัดและมีผลต่อการบริหารจัดการภายในของพรรคการเมืองโดยตรง 
นอกจากนี้ในเรื่องของการเก็บเงินค่าสมาชิกพรรคการเมืองอาจส่งผลให้
ประชาชนไม่สนใจการเมือง และพรรคการเมืองไม่สามารถหาสมาชิกพรรค
ได้ตามเวลาที่กฎหมายก าหนด ส่งผลให้พรรคการเมืองถูกยุบพรรคได้อย่าง
ง่ายได ้

คนที่ 4 
(นักวิชาการ) 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มี
บทบัญญัติที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีหน้าที่ควบคุมดูแล
ไม่ให้สมาชิกฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบและประกาศของ กกต. และก าหนดให้
พรรคต้องด าเนินการตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หากไม่
ด าเนินการก็มีบทก าหนดโทษกรรมการบริหารพรรค และถึงขั้นยุบพรรค
การเมือง ซึ่งมีความยุ่งยากในเรื่องของการปฏิบัติและเสี่ยงต่อการกระท าผิด
และส่งผลต่อการยุบพรรคได้โดยง่ายกว่าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

คนที่ 5 
(นักวิชาการ) 

- การสิ้นสุดลงของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง 2550  มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จะขั้นตอนและ
รายละเอียดปลีกย่อยของการกระท าผิดกฎหมายมากกว่า ส่งผลให้การ
ยุบพรรคการเมืองเป็นไปโดยง่ายกว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

คนที่ 6 
(คณะกรรมาธิการ 

ยกร่าง) 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มุ่ง
ส่งเสริมให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริง มีความ
เข้มแข็ง มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
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ล าดับของ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าตอบ 

ทางการเมืองของสมาชิกพรรค จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธี
ปฏิบัติให้เกิดสุจริตโปร่งใส ไม่ถูกครอบง าจากกลุ่มทุนหรือกลุ่มบุคคลบาง
กลุ่มจึงก าหนดมาตรการในการที่จะเอาผิดกับนักการเมืองและระบบ
การเมืองที่ไม่ดี ส่วนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 มีกระบวนการในการลงโทษพรรคการเมืองหรือยุบ
พรรคการเมืองยากกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 แต่โดยรวมแล้วมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

คนที่ 7 
(คณะกรรมาธิการ 

ยกร่าง) 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มี
เจตนารมณ์ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง เป็น
ประชาธิปไตย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง จึงก าหนดเงื่อนไขให้
พรรคการเมืองปฏิบัติยากขึ้น ส่งผลให้พรรคการเมืองอาจถูกยุบได้ง่าย
กว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
ซึ่ งมีความยืดหยุ่นเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมถึง
กระบวนการในการด าเนินการให้มีการยุบพรรคการเมือง 

คนที่ 8 
(ผู้บริหาร/พนง. 
ของ สนง.กกต.) 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้พรรคการเมือสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และมีการควบรวมพรรคการเมือง 
โดยในการเลิกพรรคการเมืองเป็นเหตุหนึ่งของการสิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมือง ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดให้พรรคการเมือง
สิ้นสุดลงใน 3 เหตุ คือ สิ้นสภาพ เลิก และยุบพรรคการเมือง เช่นกัน 

คนที่ 9 
(ผู้บริหารของ 
สนง.กกต.) 

- การสิ้นสุดลงของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มีลักษณะคล้ายกัน แต่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีบท
ก าหนดโทษที่เพ่ิมข้ึนมากกว่า 

คนที่ 10 
(ผู้บริหารของ 

- เห็นว่าการเลิกหรือยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ดีขึ้นกว่าพระราชบัญญัติ
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ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าตอบ 

สนง.กกต.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เนื่องจากเหตุแห่ง
การเลิกหรือยุบพรรคการเมืองมีน้อยลง และมีการลงโทษกรรมการ 
บริหารพรรคแทนในหลาย ๆ ประการ แต่โดยภาพรวมแล้วในเรื่องของ
การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองไม่ค่อยแตกต่างกัน  
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
ก าหนดให้การด าเนินกิจการของพรรคการเมืองสิ้นสุดลงใน 3 กรณี ได้แก่ 
การสิ้นสภาพ การเลิก และการยุบพรรคการเมือง แต่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ก าหนดให้พรรค
การเมืองสิ้นสุดลง ได้แก่ การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองการยุบพรรค
การเมืองของศาลรัฐธรรมนูญ และการควบรวมพรรคการเมือง  
- กรณีเหตุแห่งการสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบพรรคการเมืองของพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองทั้งสองฉบับไม่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ พรรคการเมืองมีโอกาสสิ้นสุดการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง
ได้ง่ายพอ ๆ กัน โดยพื้นฐานความคิดในเหตุแห่งการกระท าผิดน าไปสู่การ
สิ้นสุดลงของพรรคการเมืองคล้ายคลึงกัน เพียงแต่พระราช บัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้เพ่ิมกรณีการสิ้นสภาพของ
พรรคการเมืองในกรณีมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 

 
  ค าถามข้อที่ 2 ท่านคิดว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 จะสามารถช่วยเสริมสร้างให้ระบบการเมืองไทยดีขึ้นได้หรือไม่อย่างไร 

ล าดับของ 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าตอบ 

คนที่ 1 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

 - เห็นว่ากฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือในการก าหนดกลไกในการด าเนิน
กิจการของพรรคการเมือง แต่ระบบการเมืองจะดีหรือไม่อยู่ที่การสร้าง
จิตส านึกแห่งความเป็นประชาธิปไตยให้กับประชาชนและพรรคการเมือง 
โดยต้องให้พรรคการเมืองได้พัฒนาไปตามภาวะวิสัย ไมใช่ใช้กฎหมายบังคับ
มากเกินไปท าให้พรรคเกิดความกังวลกับข้อห้ามต่าง ๆ ของกฎหมาย 
จนไม่มีโอกาสในการที่จะสร้างสรรค์พรรคให้มีความเป็นสถาบันทางการเมืองได้ 
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- เห็นว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2560 มีการควบคุมการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองมากเกินไป ท าให้
พรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้โดยอิสระส่งผลให้
เกิดการยุบพรรคได้โดยง่าย และปัญหาอีกประการคือมีการรัฐประหาร
บ่อยครั้งท าใหพ้รรคการเมืองไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง 
กฎหมายพรรคการเมืองถูกยกเลิกท าให้ต้องเริ่ มต้นปฏิบัติใหม่ตาม
กฎหมายฉบับใหม่อยู่เสมอ 

คนที่ 2 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

-ท าให้มีการพัฒนาระบบงานดีขึ้น 
-มีภาระงานธุรการมากขึ้น โดยไม่ตอบโจทก์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกโดยไม่จ าเป็น 
-ท าให้การรับสมัครสมาชิก การพัฒนาคุณภาพสมาชิกและสาขาพรรค
การเมืองเข้มข้น เข้มแข็งขึ้น 

คนที่ 3 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 แม้
จะมีการบัญญัติที่เคร่งครัดรัดกุมแต่ก็มีปัญหาในเรื่องของการน าไปปฏิบัติ 
ดังนั้น จึงเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ช่วยเสริมสร้างให้ระบบการ
เมืองไทยดีขึ้นได้ แต่การจะท าให้ระบบการเมืองไทยดีขึ้นนั้นต้องเกิดจาก
กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเมืองและจิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตยของพรรคการเมือง ดังนั้น จึงควรให้พรรคการเมืองที่จะ
ด าเนินกิจการของตนเองโดยอิสระ ภาครัฐไม่ควรเข้ามาควบคุมมากเกินไป 
-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ไม่ได้ส่งเสริม
ระบบการเมืองให้เกิดความเข้มแข็ง และท าให้กลุ่มการเมืองรับความ
ช่วยเหลือจากต่างชาติมากขึ้น 

คนที่ 4 
(นักวิชาการ) 

- เจตนารมณ์ในการร่างกฎหมาย พยายามลดอ านาจของผู้มีบารมี 
ภายในพรรค และนอกพรรคการเมือง โดยเฉพาะการกระจายอ านาจ 
ไปสู่จุด “Primary Vote” เพ่ือเป็นจุดคานงัดอ านาจของประชาชนกับ 
ผู้มีอ านาจครอบง าพรรคการเมือง 

คนที่ 5 
(นักวิชาการ) 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มี
บทบัญญัติให้พรรคการเมืองด าเนินกิจการทางการเมืองที่โปร่งใส แต่ก็มี
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บทบังคับให้พรรคการเมืองปฏิบัติที่เคร่งครัดมากเกินไป พรรคการเมือง
ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้โดยอิสระ อาจส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาพรรคการเมืองได้จึงเห็นว่ายังไม่สามารถจะช่วยเสริมสร้างให้
ระบบการเมืองไทยดีขึ้นได้ 

คนที่ 6 
(คณะกรรมาธิการ 

ยกร่าง) 

- เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 เห็นว่าพรรคการเมืองมีความส าคัญต่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยเพราะพรรคการเมืองเป็นต้นทางของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นองค์กรในการเชื่อมโยงประชาชนกับรัฐ 
จึงจ าเป็นต้องสร้างพรรคการเมืองให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชน
อย่างแท้จริง มีความเข้มแข็ง มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์
ภายในพรรคการเมือง ด้วยการให้สมาชิกพรรคการเมืองร่วมเป็นเจ้าของ
พรรคการเมืองมีส่วนร่วมเสนอนโยบายของพรรคการเมือง มีส่วนร่วมใน
การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองด าเนินกิจการทางการเมือง
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นอกจากนี้ยังก าหนดให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคมีหน้าที่ควบคุมและดูแลสมาชิกพรรคการเมืองมิให้กระท า
การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของ กกต. หากไม่ด าเนินการก็อาจ
ถูกสั่งให้ยุติการกระท าได้ ซึ่งท าให้กรรมการบริหารพรรคมีความมุ่งมั่นใน
การด าเนินกิจการทางการเมืองมากขึ้น จึงเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้
ระบบการเมืองไทยดีขึ้นได้พอสมควร 

คนที่ 7 
(คณะกรรมาธิการ 

ยกร่าง) 

  - จากเจตนารมณ์ และบทบัญญัติท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.  2560 ที่ มุ่ งส่ ง เสริมให้
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองบริหารพรรคการให้เป็นไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมือง จึงเห็นว่า
น่าจะช่วยเสริมสร้างให้ระบบการเมืองไทยดีขึ้นได้ 

คนที่ 8 
(ผู้บริหาร/พนง. 
ของ สนง.กกต.) 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้พรรคการเมืองสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และมีการควบรวมพรรคการเมือง 
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โดยในการเลิกพรรคการเมืองเป็นเหตุหนึ่งของการสิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมือง ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดให้พรรคการเมือง
สิ้นสุดลงใน 3 เหตุ คือ สิ้นสภาพ เลิก และยุบพรรคการเมือง เช่นกัน 

คนที่ 9 
(ผู้บริหาร/พนง. 
ของ สนง.กกต.) 

  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
มีบทบัญญัตใิห้การบริหารพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ 
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมือง จึงเห็นว่าน่าจะช่วย
เสริมสร้างให้ระบบการเมืองไทยดีขึ้นได้ แต่เห็นว่าควรมีการก าหนดระดับ
ในการพัฒนามากกว่าการก าหนดกฎหมายในลักษณะของการบังคับ 

คนที่ 10 
(ผู้บริหาร/พนง. 
ของ สนง.กกต.) 

  - เมื่อพิจารณาทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 เห็นว่าทั้งสองฉบับมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
พรรคการเมืองทั้งด้านการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกพรรคผ่านการคัดเลือกผู้สมัคร การช าระค่าบ ารุงพรรค เป็น
ต้น แต่บทบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง  พ.ศ. 2560 ยังท าให้บุคคลที่จะประสงค์เข้าสู่ระบบการเมืองท าได้
ยากขึ้น โอกาสมีผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎร ท าได้ยากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
การส่งผู้สมัครในเขตเลือกตั้งเ พ่ือคิดคะแนนแบบสัดส่วนผสม ท าให้     
พรรคการเมืองพัฒนาได้ยาก 
  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ไม่อาจสามารถช่วยเสริมสร้างให้ระบบการเมืองไทยดีขึ้นได้ หากนักการเมือง
และประชาชนขาดจิตส านึกที่ดีในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการส่งเสริมการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยที่จริงจัง   
  - บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 มีข้อบังคับให้พรรคการเมืองด าเนินการที่เคร่งครัด
มากเกินไป พรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้โดย
อิสระ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้ จึงเห็นว่ายังไม่
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ล าดับของ 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าตอบ 

สามารถจะช่วยเสริมสร้างให้ระบบการเมืองไทยดีขึ้นได้ 

 ค าถามข้อที่ 3  ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอ่ืน ๆ  
 1. เนื่องจากกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในสาระส าคัญหลายประการ 
ซึ่งเป็นการบังคับให้พรรคการเมืองต้องด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งในระยะเริ่มแรกคาดว่าพรรคการเมือง 
จะพบปัญหาเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายได้ง่าย จึงเห็นควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติ 
ต่อพรรคการเมืองด้วยความยืดหยุ่น เพ่ือมิให้เกิดปัญหากับพรรคการเมืองมากเกินไป 
 2. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายส่งผลให้พรรคการเมืองขนาดเล็กได้รับผลกระทบ 
เป็นอย่างมาก ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงควรมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือในระยะ
เริ่มแรกของการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 3. การออกระเบียบในการปฏิบัติควรจะท าให้ผ่อนคลาย และยืดหยุ่น และประสาน
ประโยชน์ต่อพรรคการเมืองมากขึ้น 
 4. ควรมีความยืดหยุ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายโดยมองจากสภาพความเป็นจริง
ในปัจจุบันมากกว่าที่จะใช้บทบัญญัติตามกฎหมายในการบังคับให้พรรคการเมืองต้องปฏิบัติ 
โดยเคร่งครัด โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องช่วยเหลือและสนับสนุนให้พรรคการเมืองสามารถ
ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดให้ได ้
 5. เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้
ก าหนดให้พรรคต้องด าเนินกิจการได้ล าบากมากขึ้น ทั้งการบริหารพรรค การเข้าสู่อ านาจ การก าหนด
นโยบายของพรรค และการบริหารประเทศ เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมาย จ าเป็นที่พรรคการเมืองที่    
จดแจ้งการจัดตั้ งพรรคจะต้องท าความเข้าใจ และปรับปรุงกระบวนการท างานของพรรคการเมือง 
โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะหน่วยงานธุรการของนายทะเบียนพรรคการเมือง 
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้พรรคการเมืองด าเนินการตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ให้ผ่านไปได้ 
 6. พรรคการเมืองควรมีการวางแผนการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง โดยการ 
ท าความเข้าใจตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของพรรคให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ควรเข้ามามีส่วนช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนในการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองด้วย 
 7. ข้อบัญญัติในกฎหมายเป็นการควบคุมพรรคการเมืองมากเกินไป ไม่เปิดโอกาสให้
พรรคการเมืองมีสิทธิโดยอิสระในการด าเนินกิจการทางการเมือง นอกจากนี้การยุบพรรคการเมือง  
ที่ง่ายเกินไปไม่สามารถท าให้พรรคการเมืองพัฒนาได้อย่างเต็มที่ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ประวัติการศึกษา 

นางสาวธนัญกรณ์  โอวาทกิจ 
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา 

วันเดือนปีเกิด 4 ธันวาคม 2517 
ต าแหน่งปัจจุบัน พนักงานการเลือกตั้ง ช านาญการ 

ส านักกิจการพรรคการเมือง 
สถานที่ท างาน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ถนนแจ้งวันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 
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