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บทนํา 

หลั งจาก เหตุ การณ์ การ เข้ า ยึด อํ าน าจของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช .) เมื่อปี 2557 
และได้มี ป ระกาศคณ ะรักษาความสงบแห่ งชาติ 
ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เรื่อง 
การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่งผล
ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
สิ้นสุดลง แต่ประกาศดังกล่าวกําหนดให้บทบัญญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญบางหมวดยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 
นอกจากนั้น ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ 24/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เรื่อง 
ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้
ต่อไป ก็มิได้ยกเลิกหรือสั่งให้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับใดสิ้นสุดลง นอกจากกําหนดให้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 5 ฉบับ มีผล
บังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2542 2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง พ.ศ. 2550 4) พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 และ 
5) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงได้มีประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 
2557 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับ
มีผลบังคับใช้ต่อไป มีสาระสําคัญ คือ ให้พระราชบัญญัติ  



2 
 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องต่อไปโดยมิได้สะดุดลงจนกว่าจะมี
กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก แต่ให้งดเว้นการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกต้ังและการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาไว้เป็นการชั่วคราวก่อน และห้ามมิให้พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วดําเนินการประชุม หรือดําเนิน
กิจการใด ๆ ในทางการเมือง และการดําเนินการเพื่อการจัดต้ังหรือจดทะเบียนพรรคการเมืองให้ระงับไว้เป็น
การช่ัวคราว รวมทั้งให้ระงับการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
ไว้เป็นการชั่วคราวด้วย จากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กิจกรรมทางการเมือง 
ต้องหยุดชะงักลงไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้มีการจัดทํากฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับใหม่ขึ้นมา เพื่อกําหนดวิธีการจัดต้ังพรรคการเมืองและการดําเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ นั่นคือ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2560 ซึ่งในบทเฉพาะกาล มาตรา 140 ได้บัญญั ติให้พรรคการเมืองที่จัดต้ังหรือเป็นพรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และยังดํารงอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพื่อดําเนินการตามมาตรา 141 โดยให้ถือว่า
พรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิกตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังจัดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จะมีผล
บังคับใช้แล้วต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ซึ่งพรรคการเมืองที่จัดต้ังขึ้นก่อนหน้านั้น จะต้องเริ่มดําเนินการต่าง ๆ 
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ส่วนบุคคลที่ประสงค์จะจัดต้ังพรรคการเมืองขึ้นใหม่ก็ไม่สามารถยื่นคําขอ
จดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองได้ เนื่องจากผลของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 
ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558
เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ยังมีผลใช้บังคับ การดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
จึงยังไม่อาจกระทําได้ และเพื่อให้พรรคการเมืองทั้งที่จัดต้ังขึ้นแล้วและกําลังเตรียมจะจัดต้ังขึ้นใหม่ สามารถ
ดําเนินการต่าง ๆ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงได้มีคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 53/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง โดยสรุปสาระสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดต้ังพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ดังนี้  

“เพื่อให้การจัดต้ังพรรคการเมืองขึ้นใหม่สามารถดําเนินการทางธุรการและมีโอกาสเตรียมการเพื่อ 
เข้าสู่ช่วงเวลาการทํากิจกรรมทางการเมืองไปพร้อมกับพรรคการเมืองที่จัดต้ังขึ้นก่อนแล้ว ให้ผู้ที่ประสงค์ 
จะจัดต้ังพรรคการเมืองขึ้นใหม่ดําเนินการตามหมวด 1 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
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พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 แต่การประชุมเพื่อยื่นคําขอจดทะเบียนจัดต้ัง 
พรรคการเมืองตามมาตรา 10 ต้องได้รับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติและให้ดําเนินกิจกรรมได้
เท่าที่ได้รับอนุญาตหรือตามเงื่อนไขที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกําหนด” 

จากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง พบว่า มีพรรคการเมืองเดิมที่ยังดําเนินการอยู่ จํานวน 
65 พรรคการเมือง และมีพรรคการเมืองที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 แล้ว จํานวน 18 พรรคการเมือง 
ประกอบด้วย พรรคทางเลือกใหม่ พรรคมติประชา พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคพลังพลเมืองไทย พรรครวมใจไทย 
พรรคพลังธรรมใหม่ พรรคประชาชนปฏิรูป พรรคอนาคตใหม่ พรรคไทยธรรม พรรคเพื่อนไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ 
พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคสยามพัฒนา พรรคเพื่อคนไทย พรรคพลังปวงชนไทย พรรคพลังไทยรักไทย 
พรรคพลังชาติไทย และพรรคประชาชาติ จากพรรคการเมืองที่ย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมือง
ทั้งหมด 36 พรรคการเมือง ดังนั้น พรรคการเมืองที่ ยังดําเนินการอยู่ รวม 83 พรรคการเมือง ทั้ งนี้ 
พรรคการเมืองที่นายทะเบียนออกหนังสือรับแจ้งเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมืองมีจํานวน 102 พรรคการเมือง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, 2561ก) และช่วงเวลานับต่อจากนี้
ไปหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้มี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยจะมีผลให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 90 วัน 
นับแต่วันประกาศ นั่นหมายความว่าพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมืองต้องเร่ง
ดําเนินการจัดต้ังให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สนามเลือกต้ังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้  
  
ความหมายของพรรคการเมือง 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของพรรคการเมืองว่า “กลุ่มบุคคล
ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวกัน ร่วมกันจัดต้ังและจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมาย” 

นอกจากนี้ นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ได้ให้ความหมายของพรรคการเมืองไว้อย่างหลากหลาย เช่น 
(มานิตย์ จุมปา, 2542, น. 11-12) 

จรูญ สุภาพ ให้ความหมายว่า “กลุ่มของเอกชนที่มีผลประโยชน์คล้ายคลึง และความต้องการ
อย่างเดียวกัน โดยรวมกันขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์จะเข้าควบคุมและกําหนดนโยบายของรัฐโดยการเอาชนะ 
ในการเลือกต้ัง การออกกฎหมายและการบริหาร 

หยุด แสงอุทัย กล่าวว่า คําว่า พรรคการเมือง ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Political party ตรงกับภาษาฝรั่งเศสว่า 
Partie politique และตรงกับภาษาเยอรมันว่า Polifische partai ซึ่งต่างก็มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า Pars 
ซึ่งแปลว่า “ส่วน” พรรคการเมืองจึงหมายความว่า “ส่วนของราษฎรทั้งหมดในประเทศที่แบ่งแยกออกไป 
เป็นส่วน ๆ ตามความคิดเห็นและประโยชน์ได้เสียทางการเมือง” 

นิยม รัฐอมฤต ให้ความหมายว่า “หน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเกี่ยวกับอํานาจทางการเมือง 
มีลักษณะพิเศษคือ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทางการเมืองโดยตรง มีโครงสร้างที่มั่นคง และเปิดรับสมาชิกโดยทั่วไป 
และมีขีดความสามารถที่จะเข้าร่วมแข่งขันในการเลือกต้ังด้วย 
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เกษม อุทยานิน ให้ความหมายว่า “กลุ่มของพลเมืองซึ่งมีความคิดเห็นในปัญหาสาธารณะร่วมกัน 
และปฏิบัติการร่วมกัน (organized) เป็นหน่วยการเมืองเพื่อแสวงหาการควบคุมรัฐบาลโดยตั้งใจส่งเสริม 
การกําหนดการ (program) และนโยบาย (policy) ซึ่งเขาเชื่อถือ” 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น พอสรุปความหมายของพรรคการเมืองได้ว่า “การรวมตัวของ 
กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นและมีผลประโยชน์หรือความต้องการที่คล้ายคลึงกัน ร่วมกันจัดต้ังเป็นพรรคการเมือง
ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปกําหนดนโยบายหรือควบคุมรัฐบาล”   
  
ความสําคัญของพรรคการเมือง 

ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่สําคัญ 
โดยเป็นการรวมกลุ่มกันในฐานะตัวแทนของประชาชน ซึ่งตัวแทนดังกล่าวนี้ในระบอบประชาธิปไตยก็คือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นเอง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จําเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดพลัง 
ในการผลักดันเรื่องต่าง ๆ ดังนั้น พรรคการเมืองจึงเป็นกลไกที่ขาดไม่ได้ในระบอบประชาธิปไตย 

ความสําคัญของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (มานิตย์ จุมปา, 2542, น. 3-5) 
1. เป็นกลไกเพื่อการต่อรองให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม 
2. เป็นเครื่องมือประกันสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชน ไม่ให้มีการปกครองที่เป็นเผด็จการ 
3. เป็นกลไกที่แก้ไขความขัดแย้งของบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันโดยการกําหนดนโยบาย 

ตามแนวทางกว้าง ๆ เพื่อให้ประชาชนโดยส่วนรวมสามารถยอมรับได้ 
4. เป็นเครื่องมือในการสร้างประชามติ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการผลักดันให้การปฏิบัติตามประชามติ

เกิดผลเป็นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองขึ้น  

 
การจัดต้ังพรรคการเมือง   

การรวมตัวกันเพื่อจัดต้ังพรรคการเมือง ถือเป็นเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่สามารถกระทําได้  
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 45 กําหนดว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกัน
จัดต้ังพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”  

 สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น ได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้  
 บุคคลที่มีความประสงค์จะจัดต้ังพรรคการเมืองสามารถเริ่มดําเนินการได้ 2 วิธี โดยเริ่มจาก 
การเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมืองไว้ก่อน หรือหากมีความพร้อมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนจัดต้ัง 
พรรคการเมืองได้ทันที 
 1. การเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมือง 
 ผู้แจ้งเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมืองต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมือง โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 15 คน จะยื่นคําขอแจ้งการเตรียมการจัดต้ัง
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พรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองไว้ก่อน แล้วดําเนินการรวบรวมผู้จัดต้ังพรรคการเมืองให้ได้จํานวน
ไม่น้อยกว่า 500 คน ก็ได้ แต่ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองภายใน 180 วัน นับแต่วันที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับแจ้ง ถ้ามิได้ย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้คําขอนั้นเป็นอันสิ้นผล กรณีคําขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ เพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดหรือที่ขยายให้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
หรือครบถ้วนให้คําขอนั้นเป็นอันสิ้นผล ทั้งนี้ คําขอแจ้งนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยช่ือ ช่ือย่อ ภาพ
เครื่องหมายของพรรคการเมือง  
 

ขั้นตอนการเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมือง 
 

  
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมือง 
ที่มา: กกต. แจง 5 ขั้นตอน ขอจดจองตั้งพรรคการเมืองใหม่. โดย ไทยรัฐ, 2561. 
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 2. การจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมือง 
 การจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กําหนดให้บุคคล 
ซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน จํานวนไม่น้อยกว่า 500 คน อาจร่วมกันดําเนินการเพื่อจัดต้ัง
พรรคการเมืองได้ 
 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมือง 
 คุณสมบัติ 
 1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี 
 ลักษณะต้องห้าม 
 1) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 3) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 4) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
 5) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 6) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 7) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 8) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 10 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 9) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า
กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 10) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ํารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 11) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อตําแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก 
หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
 12) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกต้ัง 
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 13) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน 2 ปี 
 14) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
 15) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 16) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทํา 
ด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
 17) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
มีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 18) อยู่ในระหว่างถูกสั่งห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
 19) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองอื่น หรือผู้แจ้ง
การเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมืองอื่น  
 
ขั้นตอนการขอจัดต้ังพรรคการเมือง 
 ก. ก่อนยื่นคําขอจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมือง 
 ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กําหนดว่า 
ก่อนยื่นคําขอจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมือง ผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกัน 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 250 คน เพื่อกําหนดชื่อ ช่ือย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง  
คําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมืองและข้อบังคับพรรคการเมือง 
เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก 
พรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง ในส่วนของ ช่ือ ช่ือย่อ และภาพเครื่องหมาย 
ของพรรคการเมือง ต้องไม่มีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชน อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ ไม่เป็นการครอบงําหรือเป็นอุปสรรค 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ ต้องไม่ซ้ํา พ้อง หรือคล้ายคลึงกับ
พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์หรือพระนามของพระราชวงศ์ หรือที่มุ่งหมายให้หมายถึงพระมหากษัตริย์ 
หรือพระราชวงศ์ และต้องไม่ซ้ํา พ้อง หรือคล้ายคลึงกับช่ือ ช่ือย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง 
ที่จดทะเบียนหรือที่ ย่ืนขอจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว หรือของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและยังไม่พ้น 20 ปี  
นับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ หรือของพรรคการเมืองที่มีผู้แจ้งเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมืองไว้แล้ว 
 ทั้งนี้ ในการประชุมของผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมือง จะต้องมีการจัดทําบันทึกการประชุมเป็น 
ลายลักษณ์อักษร และมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุม
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คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนซึ่งต้องทําโดยเปิดเผย และไม่สามารถลงคะแนนแทนกันได้ และที่สําคัญ
ก่อนยื่นคําขอจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองกฎหมายยังได้กําหนดให้พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิม 
ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท โดยผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมืองทุกคนจะต้องร่วมกันจ่ายเงินเพื่อเป็นทุน
ประเดิมคนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ต้องไม่เกินคนละ 50,000 บาท  
 ข. การยื่นคําขอจัดต้ังพรรคการเมือง 
 ในการยื่นคําขอจัดตั้งพรรคการเมือง ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นคําขอต่อ
นายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1) ช่ือ ที่อยู่ เลขประจําตัวประชาชน และลายมือชื่อของผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมืองทุกคน  
 2) หนังสือแสดงเจตจํานงเป็นผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมือง  
 3) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้องของผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมืองทุกคน 
 4) หลักฐานการชําระเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมืองทุกคน 
 5) สําเนาบัญชีธนาคารพาณิชย์แสดงจํานวนทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมือง 
 6) ข้อบังคับพรรคการเมือง 
 7) บันทึกการประชุมจัดต้ังพรรคการเมืองซึ่งผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองรับรองความถูกต้อง 
 8) หนังสือรับแจ้งของนายทะเบียนพรรคการเมือง ในกรณีที ่มีการแจ้งการเตรียมการจัดตั้ง
พรรคการเมืองไว้ก่อน 
 ค. การพิจารณาของนายทะเบียนพรรคการเมือง 
 1. ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบแล้วเห็นว่าคําขอจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมือง
และเอกสารหลักฐานที่ ย่ืนมีความถูกต้องครบถ้วน นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังรับจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมือง และให้ประกาศการจัดต้ังพรรคการเมืองนั้น 
ในราชกิจจานุเบกษา แต่ถ้านายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าคําขอจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองและเอกสาร
หลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือนั้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  
นายทะเบียนพรรคการเมืองจะรายงานไปยังคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อพิจารณาและมีมติไม่รับจดทะเบียน
จัดต้ังพรรคการเมือง และนายทะเบียนพรรคการเมืองจะแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ผู้ย่ืนคําขอจัดต้ัง
พรรคการเมืองทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีมติ 
 2. หากปรากฏในภายหลังว่าข้อบังคับพรรคการเมืองที่ได้ย่ืนไม่เป็นไปตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นายทะเบียนพรรคการเมืองจะรายงาน
ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้น และแจ้งมติของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ 
ในระหว่างนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องดําเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 60 วัน 
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นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วหากไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน พรรคการเมืองนั้นเป็นอันสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ทั้งนี้ ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดต้ัง 
พรรคการเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองมีสิทธิย่ืนคําร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกต้ังต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 

ผังขัน้ตอนการจัดต้ังพรรคการเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ผังขั้นตอนการจัดต้ังพรรคการเมือง 
ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมช้ีแจงการจัดต้ังพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560. (น. 39), โดย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, 23 เมษายน 2561ข 

บุคคลผู้ร่วมจัดต้ังพรรคจํานวน 
ไม่น้อยกว่า 500 คน (ม.9) 

- ประชุมผู้ร่วมจัดต้ังพรรคฯ 
ไม่น้อยกว่า 250 คน (ม.10)  
- ทุนประเดิมไม่น้อยกว่า  
1 ล้านบาท (ม.9 ว.2) 

ย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดต้ังพรรคฯ 
ต่อนายทะเบียน (ม.11) 

ตรวจสอบ ตาม ม.17 

 
ม.9 

คุณสมบัติลักษณะต้องหา้มของผู้ร่วม
จัดต้ังพรรคฯ 

ม.12 
คําขอจดทะเบียนพรรคฯ 

ม.13 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

ม.14 
ลักษณะต้องห้ามของขอ้บังคับ

ม.15 
ข้อบังคับอยา่งน้อยต้องมี 

ม.16 
กก.บห.พรรค 

ถูกต้อง (ม.17 ว.1) 

นายทะเบียนเสนอ กกต. 
เห็นชอบ รับจดทะเบียน 

ไม่ถูกต้อง (ม.17 ว.2) 

นายทะเบียนเสนอ กกต. 
เห็นชอบ แจ้งผู้ย่ืนคําขอแก้ไข 

ภายใน 60 วัน 
ปรากฏภายหลังว่าข้อบังคับที่ยื่นไม่เปน็ไปตาม ม.14, 

ม.15 นายทะเบียนรายงาน กกต. มีมติเพิกถอน 
ข้อบังคับแจ้งมติให้ กก.บห.พรรคทราบ ภายใน 7 วัน 

ให้แก้ไขภายใน 60 วัน ม.17 ว.3 
แก้ไขถูกต้อง แก้ไขไม่ถูกต้อง 

ไม่แก้ไข

นายทะเบียน 
รายงาน กกต. มีมติ 
ไม่รับจดทะเบียน

นายทะเบียนแจ้ง
มติให้ผู้ยื่นคําขอ
ภายใน 7 วัน

ประกาศจัดต้ังพรรค
การเมืองในราชกิจจาฯ 

แจ้งพรรคฯ ทราบ 

แก้ไขถูกต้อง แก้ไขไม่ถูกต้อง 
ไม่แก้ไข

ส้ินสภาพ 

หัวหน้าพรรคมีสิทธิยื่นคํา
ร้องคัดค้านต่อศาล

รัฐธรรมนูญ ภายใน 30 วัน 
ม.17 ว.4
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการจัดต้ังพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 
 

ประเดน็สําคญั พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

1. คุณสมบัติของผู้ร่วมกัน
จัดต้ังพรรคการเมือง 
 

  ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มี
สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้
สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ัง
ตามรัฐธรรมนูญ มีจํานวนตั้งแต่ 15 คน
ขึ้นไป อาจรวมกันดําเนินการจัดต้ัง
พรรคการเมืองได้ 
   ในการจัดต้ังพรรคการเมืองให้ผู้จัดต้ัง
พรรคการเมือง จัดให้มีการประชุมเพื่อ
กําหนดนโยบายพรรคการเมือง กําหนด
ข้อบังคับพรรคการเมือง และเลือกต้ัง
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
 

  บุคคลซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมือง
ในแนวทางเดียวกัน  มีสัญชาติ ไทย
โดยการเกิด ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่ตํ่ากว่า 
20 ปี และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้
สิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 500 คน อาจร่วมกัน
ดําเนินการเพื่อจัดต้ังพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ได้ 
 

2. การแจ้งเตรียมการจัดต้ัง
พรรคการเมือง 

ไม่ได้กําหนดไว้   บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 9 จํานวนไม่น้อยกว่า 
15 คน จะยื่นคําขอแจ้งการเตรียมการ
จัดต้ังพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนไว้ก่อน 
แล้ ว ดํ า เนิ น ก าร รวบ รวม ผู้ จั ด ต้ั ง
พรรคการเมืองให้ได้ครบจํานวนไม่น้อย
ก ว่า 500 คน  ตามมาตรา  9  ก็ ได้ 
แต่ ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนจัด ต้ัง
พรรคการเมืองตามมาตรา 11 ภายใน 
180 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับแจ้ง 
ถ้ามิ ได้ ย่ืนคํ าขอจดทะเบี ยนจัด ต้ั ง
พรรคการเมืองภายในระยะเวลาดังกล่าว 
ให้คําขอนั้นเป็นอันสิ้นผล 
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ประเดน็สําคญั พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

3. จํานวนสมาชิกพรรค
การเมือง 

  ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียน
รับจดแจ้งการจัดต้ังพรรคการเมืองใด 
พรรคการเมืองนั้นต้องดําเนินการรับ 
สมัครสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า 
5,000 คน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
สมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชี
รายช่ือภาคและจังหวัดที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมือง
อย่างน้อยภาคละ 1 สาขา 

  ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียน พรรคการเมืองต้อง
ดําเนินการ 
1 . ให้ มี จํ านวนสมาชิกไม่ น้ อยกว่า 
5,000 คน และต้องเพิ่มจํานวนสมาชิก
ให้ มี จํ านวนไม่น้ อยกว่า 10,000 คน 
ภายใน 4 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับ
จดทะเบียน 
2. จัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละ
ภาคตามบัญชีรายช่ือภาคและจังหวัดที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังกํ าหนด
อย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยสาขา
พรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิก
ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ของสาขานั้นต้ังแต่ 500 คนขึ้นไป 

4. ทุนประเดิมของพรรค
การเมือง 

ไม่ได้กําหนดไว้   เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการของ
พรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องมีทุน 
ประเดิมไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท 
โดยผู ้ร ่วมก ันจัดตั ้งพรรคการเม ือง
ทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเพื่อเป็นทุน
ประเดิมคนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท 
แต่ไม่เกินคนละ 50,000 บาท 

 

ที่มา: สรุปและเรียบเรียงจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 
 
การสิ้นสุดของพรรคการเมือง 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 บัญญัติให้พรรคการเมืองสิ้นสุดลง 
3 กรณี คือ 1) สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 2) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และ 3) มีการควบรวม
พรรคการเมือง  
 1. การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
   พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เมื่อ 
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 1) ไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา 17 วรรคสาม 
หรือไม่สามารถหาสมาชิกหรือจัดต้ังสาขาตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 2) ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจํานวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามที่กําหนด 
ในมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ติดต่อกันเกิน 90 วัน 
 3) ภายหลังจากที่ดําเนินการครบตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีจํานวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละ 1 สาขา 
เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี 
 4) ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการดําเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะเวลา
ติดต่อกัน 1 ปี โดยมิได้มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย 
 5) ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกต้ังทั่วไป 2 ครั้ง
ติดต่อกัน หรือเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน 
 6) มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
 7) พรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับของพรรคการเมือง 
  เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือมีผู้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า 
พรรคการเมืองใดสิ้นสภาพด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีกรณีที่เป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพดังกล่าว ให้เสนอคณะกรรมการการเลือกต้ัง
พิจารณา ถ้าคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศ 
การสิ้นสภาพของพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หากหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศว่าสิ้นสภาพไม่เห็นด้วยกับการ
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ให้ย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือว่าการสิ้นสภาพ
ของพรรคการเมืองเป็นการถูกยุบพรรคการเมือง 
 2. ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง 
  กระบวนการก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค 
  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการอย่างใด 
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ย่ืนศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 
 1) กระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 2) กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
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 3) ดําเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหากําไรมาแบ่งปันกัน 
 4) ยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม 
ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 
 5) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
โดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิก เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึง
ได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิก 
 6) จัดต้ังสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดขึ้นนอกราชอาณาจักร  
 7) รับบริจาคเพ่ือกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเป็นการบ่อนทําลายความมั่นคง 
ของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน 
 8) กระทําการหรือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทําการอันเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
 9) เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใด เพื่อให้ผู้นั้นหรือบุคคลอ่ืน
ได้รับแต่งต้ัง หรือสัญญาว่าจะให้ได้รับแต่งต้ัง หรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
หรือตําแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกรณีผู้ใด ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะ
ให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง สมาชิก หรือผู้ใด เพื่อจูงใจให้ตนหรือบุคคลอ่ืนได้รับ 
การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือตําแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือในหน่วยงานของรัฐ 
 10) รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 11) รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก 
  (1) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
  (2) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขา 
อยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร 
  (3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็น 
ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หุ้นที่ไม่ปรากฏช่ือผู้ถือหรือถือโดยตัวแทนของบุคคล 
ที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
  (4) คณะบุคคล หรือนิ ติบุคคลที่ ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ ดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือซึ่งมีผู้จัดการหรือกรรมการ 
เป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
  (5) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคเพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมือง 
หรือเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจากบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
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  (6) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันกับ (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  
 ความดังกล่าวข้างต้นไม่ใช้บังคับกับกรณีสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ดังกล่าวที่มิใช่เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 
 12) แจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่า
เป็นความเท็จ 
 13) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายกําหนด 
  เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดกระทําการดังกล่าว ให้นายทะเบียน 
พรรคการเมืองรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง
เพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการการเลือกต้ังจะยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเอง หรือจะมอบหมายให้ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผู้ ย่ืนคําร้องและดําเนินคดีแทนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดี  
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังจะขอให้อัยการสูงสุดช่วยเหลือ
ดําเนินการในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการไต่สวน
แล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทําการตามข้อ 1)-13) ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของคณะกรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองนั้น และในกรณีที่เห็นสมควรศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระทําใดไว้ 
เป็นการชั่วคราว ตามคําร้องขอของคณะกรรมการการเลือกต้ัง นายทะเบียนพรรคการเมืองหรืออัยการสูงสุด 
แล้วแต่กรณีก็ได้ 
 กระบวนการภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษาและห้ามมิให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 1) ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองซ้ํา หรือพ้องกับชื่อ 
ช่ือย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น 
 2) ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังเพราะเหตุดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีส่วนร่วมในการจัดต้ังพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ทั้งนี้ภายในกําหนด 10 ปี นับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้น
ถูกยุบ 
 3. การควบรวมพรรคการเมือง 
 การควบรวมพรรคการเมืองให้กระทําได้เฉพาะเป็นการรวมกันเพื่อจัดต้ังเป็นพรรคการเมืองใหม่เท่านั้น 
โดยในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมิได้ 
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 ขั้นตอนการควบรวมพรรคการเมือง 
 1) พรรคการเมืองที่จะควบรวมกัน ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมือง 
 2) เมื่อที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมืองเห็นชอบให้รวมกันตามข้อ 1) แล้ว ให้หัวหน้าพรรค
การเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง จํานวนพรรคการเมืองละ 10 คน ประชุมร่วมกันเพื่อดําเนินการ
ร่างข้อบังคับของพรรคการเมืองที่จะจัดต้ังขึ้นใหม่ 
 3) เมื่อมีการประชุมเพื่อดําเนินการร่างข้อบังคับของพรรคการเมืองที่จะจัดต้ังขึ้นใหม่ตามข้อ 2)  
แล้วให้ดําเนินการจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกของทุกพรรคการเมืองที่จะควบรวมกัน เพื่อประชุม
ต้ังพรรคการเมือง ซึ่งจะต้องมีผู้ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 250 คน เพื่อดําเนินการกําหนดชื่อ ช่ือย่อ  
ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง คําประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับ 
พรรคการเมือง เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 
กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมืองตามมาตรา 10 และดําเนินการขอจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมือง  
โดยผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผ ู ้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมชื่อ ช่ือย่อ  
ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง ที่ต้ังสํานักงานใหญ่ของพรรคการเมืองตามมาตรา 11 ทั้งนี้ การเรียกประชุม 
ต้ังพรรคการเมืองต้องแจ้งให้สมาชิกของพรรคการเมืองที่จะรวมกันทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน  
และให้ดําเนินการตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดต้ังพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ต่อไป 
 4) เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองแล้ว ให้คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังมีคําสั่งให้พรรคการเมืองเดิมที่รวมเข้ากันเป็นอันสิ้นสุดลง โดยให้สมาชิกพรรคการเมืองเดิมเป็น
สมาชิกพรรคการเมอืงใหม่ทีจ่ัดต้ังขึ้น และให้บรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของพรรคการเมืองเดิม 
โอนไปเป็นของพรรคการเมืองใหม่ต้ังแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมือง ในกรณี 
ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งตามข้อ 4) แล้ว ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศคําสั่งการสิ้นสุด 
และการควบรวมพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา 
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ผังขัน้ตอนการยุบพรรคการเมือง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ผังขั้นตอนการยุบพรรคการเมือง 
ที่มา: คู่มือการปฏิบัติงานของพรรคการเมือง (น. 53), โดย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, 23 เมษายน 2561ก  
 

เมื่อพิจารณาเงื่อนไขการจัดต้ังพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่กําหนดให้บุคคลที่จะจัดต้ังพรรคการเมืองต้องเป็นบุคคลท่ีมีอุดมการณ์เดียวกัน
จํานวนไม่น้อยกว่า 500 คน ต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท โดยผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมือง
ทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเป็นทุนประเดิมคนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ไม่เกินคนละ 50,000 บาท รวมถึง 
การกําหนดให้สมาชิกของพรรคการเมืองทุกคนต้องจ่ายค่าบํารุงพรรคปีละ 100 บาท หรือจ่ายแบบตลอดชีพ
จํานวนไม่น้อยกว่า 2,000 บาท นอกจากนี้เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดหาสมาชิกพรรคการเมืองหลังจากที่ได้มี 
การจัดต้ังพรรคการเมืองแล้วยังคงมีความคล้ายคลึงกับพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 แต่มีการเพิ่มเติมในประเด็นที่กําหนดให้พรรคการเมืองต้องเพิ่มจํานวนสมาชิกให้มี
จํานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน และจัดให้มีสาขาพรรคการเมือง 

พรรคการเมืองสิ้นสุด 
ตาม ม.90 

ส้ินสภาพตาม 
ม.91 

ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ
ตาม ม.92

ควบรวม 
ตาม ม.96-ม.99

เหตุแห่งการสิ้นสภาพ เหตุแห่งการยุบ สาระสําคัญ 

(1) ไม่แก้ไขข้อบังคับในเวลากําหนด (ม.17 ว.3) 
  ไม่สามารถหาสมาชิก/จัดตั้งสาขาภายในเวลากําหนด 
  (ม.33 (1) (2)) 
(2) เหลือสมาชิกไม่ถึงกําหนด ม.33 (1) ติดต่อกันเกิน 
  90 วัน 
(3) เหลือสาขาไม่ครบทุกภาค ม.33 (2) ตดิต่อกัน 1 ปี 
(4) ไม่ประชุมใหญ่/ไม่ดําเนินกิจกรรมติดตอ่กัน 1 ปี ไม่มี
  เหตุอันจะอ้างได ้
(5) ไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส. 2 ครั้งติดต่อกัน/8ปีติดต่อกัน 
  (ระยะใดจะยาวกว่ากัน) 
(6) มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย/ล้มละลาย 
(7) พรรคเลิกตามข้อบังคับ 

(1) ล้มล้างการปกครองฯ ปชต. 
(2) กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองฯ 
  ปชต. 
(3) ฝ่าฝืน ม.20 ว.2, ม.28, ม.30, ม.36, ม.44, ม.45, 
  ม.46, หรือ ม.74 
(4) มีเหตุอันต้องยุบพรรคตามที่กฎหมายกําหนด 
 
 
เพิกถอนสิทธิสมัครของกรรมการบริหาร (ม.92 ว.2) 
ห้ามจัดตั้งพรรค/เป็นกรรมการบริหาร/ร่วมจัดตั้ง
พรรคใหม่ ภายใน 10 ปี (ม.94 ว.2) 
ห้ามใช้ชื่อพรรคที่ถูกยุบ 20 ปี (ม.10 ว.2) 
นายทะเบียนฯ ประกาศคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญใน 
ราชกิจจานุเบกษา (ม.94 ว.1) 

ผลของการยุบ 

ที่ประชุมใหญ่ทุกพรรคเห็นชอบ (ม.98 
ว.1) 
เพื่อจัดต้ังพรรคใหม่ตาม ม.10, ม.11 
(ม.98) นายทะเบียนฯ รบัจดทะเบียน
จัดต้ังพรรคตาม ม.17 (ม.99 ว.1) 
กกต. มีคําสั่งพรรคเดิมสิ้นสุด (ม.99 
ว.1) โอนสมาชิก/ทรพัยส์ินเป็นของ
พรรคใหม่ (ม.99 ว.1) นายทะเบียนฯ 
ประกาศคําสั่ง กกต. ในราชกิจจา
นุเบกษา (ม.99 ว.2) 

นายทะเบียนฯ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอ กกต. พิจารณา เห็นด้วย ประกาศการสิ้นสภาพพรรค 

ในราชกิจจานุเบกษา
หัวหน้าพรรคมีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้าน
ต่อศาลรฐัธรรมนูญ ภายใน 30 วัน
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ในแต่ละภาคตามบัญชีรายช่ือภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา 
โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นต้ังแต่ 
500 คนขึ้นไป ทั้งนี้อาจเป็นเจตนาเพื่อป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองถูกครอบงําจากกลุ่มนายทุน อีกทั้งยังเป็น 
การกระจายอํานาจให้สมาชิกมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อพรรคการเมืองเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของพรรคการเมืองนั้น ๆ 
และอาจเป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

 จากที่ผ่านมาพรรคการเมืองของไทยมักถูกมองว่าเป็นพรรคการเมืองเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง ดังจะเห็นได้จากรายงานการศึกษาของ พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ (2555) 
ได้ทําการศึกษา เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งตามหลักประชาธิปไตยให้แก่
พรรคการเมือง” พบว่า พรรคการเมืองของไทยมิได้ถูกจัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน
อย่างแท้จริง แต่พรรคการเมืองของไทยมักถูกจัดต้ังเพื่อสร้างประโยชน์ในทางอํานาจให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ประเทศไทยควรที่จะให้ความสําคัญต่อการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองโดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย ดังนี้ 1) การกําหนดมาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองมีโครงสร้างทางอํานาจเป็นของ
ประชาชน กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดต้ังพรรคการเมืองเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกพรรค และการจัดต้ังสาขา
พรรคให้กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 2) กําหนดให้สมาชิกพรรคต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจําปี
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และให้อํานาจการบริหารพรรคและข้อบังคับพรรคต้องมาจากสมาชิกพรรค โดยสมาชิก
พรรคต้องมีส่วนในการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีอํานาจเลือกต้ัง
คณะกรรมการบริหารพรรค 3) การคุ้มครองสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการสังกัดพรรคการเมือง  
โดยการยกเลิกการบังคับสังกัดพรรคการเมือง 4) การกําหนดมาตรการคุ้มครองเสียงข้างน้อยในพรรคการเมือง 
เพื่อให้พรรคการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองอย่างแท้จริง และ 5) การกําหนดมาตรการ
การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐและเอกชนด้วยการช่วยเหลือทางการเงินและประโยชน์อย่างอื่นโดยมุ่งเน้น
การสร้างโอกาสในการแข่งขันให้แก่พรรคการเมืองอย่างเท่าเทียม โดยนอกจากมาตรการทางกฎหมาย 
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองแล้วรัฐต้องให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมความรู้  
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนให้มีจิตสํานึก ค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง ตลอดจน
มีความรักและหวงแหนในอํานาจอธิปไตยและสิทธิทางการเมือง อันเป็นการเสริมสร้างให้พรรคการเมืองเป็น
พรรคการเมืองของประชาชนซึ่งจะเป็นมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองตามหลัก
ประชาธิปไตยได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ (2555) ได้ทําการศึกษา เรื่อง “แนวทางการปฏิรูป
ระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง” โดยเป็นการศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ของไทยกับประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมัน พบว่า ในประเด็นของระบบพรรคการเมืองไทยมีหลายประเด็น 
ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญที่ ว่าด้วยประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง ทั้งในแง่ของ 
สมาชิกพรรค และการประชุมใหญ่ของพรรค อีกทั้งที่ผ่านมาการแก้ปัญหาทางการเมืองยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด 
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบพรรคการเมือง ดังนี้ 1) ควรกําหนดให้มีการเก็บค่าบํารุง
พรรคจากสมาชิกพรรคโดยอาจกําหนดอัตราค่าบํารุงพรรคเป็นอัตราก้าวหน้าตามรายได้ของสมาชิกแต่ละคน 
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เมื่อมีการจ่ายค่าสมาชิกแล้วจึงจะนับว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิลงมติต่าง ๆ ภายในพรรคได้ การกําหนดกฎเกณฑ์เช่นนี้
ย่อมเป็นการยกระดับสถานภาพของความเป็นสมาชิก ทําให้สมาชิกพรรคมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปมีปาก 
มีเสียงภายในพรรคได้มากขึ้นกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เพราะตามความเป็นจริงในปัจจุบันนั้น 
สมาชิกพรรคเป็นเพียง “ส่วนเกินที่จําเป็น” ของพรรคเท่านั้น 2) ปรับปรุงเกี่ยวกับองค์ประกอบของที่ประชุมใหญ่
โดยกําหนดให้จํานวนสมาชิก 200 คน เป็นจํานวนขั้นตํ่าขององค์ประชุม นอกจากนี้ ควรเพิ่มบทบัญญัติ 
ทํานองเดียวกันกับกฎหมายพรรคการเมืองของเยอรมันที่กําหนดกรอบไว้ว่า ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
โดยตําแหน่งตามข้อบังคับของพรรคเหล่านี้จะมีสิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด และ 3) กฎหมายพรรคการเมืองจะต้องกําหนดให้ที่ประชุมใหญ่ 
ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการกําหนดตัวบุคคลลงสมัครรับเลือกต้ัง 
ซึ่งจะช่วยมิให้มีการผูกขาดอํานาจภายในพรรคการเมือง เมื่อพรรคการเมืองไม่มีการผูกขาดย่อมทําให้ 
พรรคการเมืองเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
บทสรุปและความเห็นของผู้ศึกษา 
 การรวมตัวกันเพื่อจัดต้ังพรรคการเมืองเป็นเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่สามารถกระทําได้  
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 45 บัญญัติให้บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกัน
จัดต้ังพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กําหนดให้
บุคคลท่ีมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี จํานวนไม่น้อยกว่า 500 คน ซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน 
อาจร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมือง พรรคการเมืองจะต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท โดยผู้ร่วมกัน
จัดต้ังพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเป็นทุนประเดิมคนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกินคนละ 
50,000 บาท ก่อนยื่นจดทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคต้องประชุมร่วมกันจํานวนไม่น้อยกว่า 
250 คน เพื่อกําหนดชื่อ ช่ือย่อ เครื่องหมายของพรรคการเมือง เลือกหัวหน้าพรรค กําหนดนโยบายพรรค 
เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค เป็นต้น เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองดําเนินการจดทะเบียนพรรคการเมือง
เรียบร้อยแล้ว ภายใน 1 ปี พรรคการเมืองต้องดําเนินการจัดให้มีสมาชิกพรรคจํานวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน 
และเพิ่มสมาชิกให้ได้จํานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี ให้สมาชิกพรรคทุกคนต้องจ่ายค่าบํารุงพรรค 
จํานวน 100 บาทต่อปี หรือจ่ายแบบตลอดชีพจํานวนไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ส่วนการสิ้นสุดของพรรคการเมือง 
มี 3 กรณี คือ 1) สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 2) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และ 3) มีการ
ควบรวมพรรคการเมือง 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายพรรคการเมือง
ฉบับที่ 7 ของประเทศไทยนับต้ังแต่มีกฎหมายพรรคการเมืองฉบับแรกเมื่อปี 2498 โดยมีความมุ่งหมาย 
ในการที่จะปฏิรูปพรรคการเมืองไม่ให้ถูกครอบงําโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มนายทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ
พรรคการเมือง มีส่วนในการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกต้ังเบื้องต้นแทนที่จะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีอํานาจ 
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ในพรรคการเมืองเป็นผู้คัดเลือก อย่างไรก็ดี การจะทําให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งนอกจากจะกําหนด 
เป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้มีสภาพบังคับใช้กับพรรคการเมืองแล้ว ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ต้องส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้และเห็นความสําคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดความเป็นไป
ภายในพรรคการเมือง อันจะเป็นการส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองที่ดําเนินการ 
ตามเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
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