


เหตุแห่งการสิ้นสุดของพรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

 
ฉัตรชัย  ศรีเมืองกาญจนา 
วิทยากรช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 ส านักวิชาการ 
 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองถือได้ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากในการท าหน้าที่

เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน กล่าวคือ พรรคการเมืองจะน าเอาปัญหาหรือ
ความต้องการของประชาชนมาแปลงเป็นนโยบายของพรรคและน านโยบายนั้นไปปฏิบัติเมื่อได้รับเลือกตั้ง
เข้าไปท าหน้าที่บริหารประเทศ นอกจากนี้ พรรคการเมืองยังเป็นกลไกในการต่อรองให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
โดยส่วนรวม เป็นเครื่องมือประกันสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชนไม่ให้มีการปกครอง  
ที่เป็นเผด็จการ เป็นกลไกที่แก้ไขความขัดแย้งของบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันโดยการก าหนดนโยบาย
ตามแนวทางกว้าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนโดยส่วนรวมสามารถยอมรับได้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสร้างประชามติ 
และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้การปฏิบัติตามประชามติเกิดผลเป็นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พรรคการเมือง
ยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองขึ้นอีกด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2561, น. 1) 

กรณีพรรคการเมืองของประเทศไทย ถึงแม้พรรคการเมืองจะมีความส าคัญต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย แต่หลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีผลใช้
บังคับ ปรากฏว่ามีพรรคการเมืองที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดจนเป็นเหตุให้ต้ อง
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเป็นจ านวนถึง 28 พรรค และศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมือง 
จ านวน 1 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2562) 

 
ตาราง พรรคการเมืองที่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560  

ล าดับที่ ชื่อพรรคการเมือง 
วันที่รับ 

จดทะเบียน 
วันที่สิ้นสภาพ/ 

ยุบพรรคการเมือง 
เหตุแห่งการสิ้นสภาพ/ 

ยุบพรรคการเมือง 
1. พรรคกิจสังคม 24 ก.ย. 25 19 ต.ค. 61 สิ้นสภาพความเป็น 

พรรคการเมือง  
ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) 
แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

2. พรรคมาตุภูมิ 3 พ.ย. 51 27 ธ.ค. 61 ”” 



2 
 

ล าดับที่ ชื่อพรรคการเมือง 
วันที่รับ 

จดทะเบียน 
วันที่สิ้นสภาพ/ 

ยุบพรรคการเมือง 
เหตุแห่งการสิ้นสภาพ/ 

ยุบพรรคการเมือง 
3. พรรคประชาราช 10 ม.ค. 49 22 ส.ค. 61 สิ้นสภาพความเป็น 

พรรคการเมือง ตามมาตรา 91 
วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

4. พรรคพลังอุดร 28 ก.พ. 56 18 ก.ย. 61 ”” 
5. พรรคประชาสันติ 26 ม.ค. 52 25 ต.ค. 61 ”” 
6. พรรคอาสาสมัครไทย 4 ก.ย. 56 7 พ.ย. 61 ”” 
7. พรรคคนไทย 27 ธ.ค. 56 28 พ.ย. 61 ”” 
8. พรรคพลังพลเมือง 15 พ.ค. 57 27 ธ.ค. 61 ”” 
9. พรรคเสรีนิยม 8 ม.ค. 53 27 ธ.ค. 61 ”” 
10. พรรคพลังไทยเครือข่าย 3 ต. ค. 56 5 ก.พ. 62 ”” 
11. พรรครักษ์สันติ 21 เม.ย. 54 5 ก.พ. 62 ”” 
12. พรรคพลังเกษตรกรไทย 21 เม.ย. 57 5 มี.ค. 62 ”” 
13. พรรคเพ่ือสันติ 18 ก.ค. 56 18 มิ.ย. 62 ”” 
14. พรรคคนธรรมดา 

แห่งประเทศไทย 
5 มี.ค. 57 18 มิ.ย. 62 ”” 

15. พรรคสร้างไทย 2 มิ.ย. 54 22 เม.ย. 62 สิ้นสภาพความเป็น 
พรรคการเมือง ตามมาตรา 141 
วรรคสอง แหง่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง 
การด าเนินการตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง (เพ่ิมเติม)  
ลงวันที่ 14 ก.ย. 61 ประกอบ 
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ล าดับที่ ชื่อพรรคการเมือง 
วันที่รับ 

จดทะเบียน 
วันที่สิ้นสภาพ/ 

ยุบพรรคการเมือง 
เหตุแห่งการสิ้นสภาพ/ 

ยุบพรรคการเมือง 
มาตรา 91 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย  
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

16. พรรคไทยมหารัฐพัฒนา 6 ก.ย. 53 22 เม.ย. 62 ”” 

17. พรรคเอกราชไทย 19 พ.ค. 57 22 เม.ย. 62 ”” 

18. พรรคเพ่ืออนาคต 26 ก.ย. 56 22 เม.ย. 62 ”” 

19. พรรคธรรมาภิบาลสังคม 29 ส.ค. 51 22 เม.ย. 62 ”” 

20. พรรคเงินเดือนประชาชน 25 ธ.ค. 56 22 เม.ย. 62 ”” 

21. พรรคเพ่ือฟ้าดิน 5 เม.ย. 43 22 เม.ย. 62 ”” 

22. พรรครักประเทศไทย 18 ก.พ. 53 22 เม.ย. 62 ”” 

23. พรรคพลังเครือข่าย
ประชาชน 

11 ก.ค. 55 22 เม.ย. 62 ”” 

24. พรรคพลังประเทศไทย 31 ก.ค. 56 22 เม.ย. 62 ”” 

25. พรรครวมพลังไทย 11 ก.ย. 56 22 เม.ย. 62 ”” 

26. พรรคชาติไทยสามัคคี 11 ต.ค. 56 22 เม.ย. 62 ”” 

27. พรรคปฏิรูปไทย 25 ก.พ. 56 22 เม.ย. 62 ”” 

28. พรรคมหาประชาชน 6 พ.ค. 57 22 เม.ย. 62 ”” 

29. พรรคไทยรักษาชาติ 
 

27 ก.ค. 52 7 มี.ค. 62 ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่ง 
ยุบพรรค ตามมาตรา 92 
วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2562), ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังด าเนินการอยู่ ณ วันที่ 13 
พฤษภาคม 2562. และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา 
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เหตุแห่งการสิ้นสุดของพรรคการเมือง  

ส าหรับเหตุแห่งการสิ้นสุดของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มี 3 กรณี ได้แก่ 1) การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง (ตามมาตรา 91) 
2) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง (ตามมาตรา 92) และ 3) มีการควบรวมพรรคการเมือง (ตามหมวด 9 
การควบรวมพรรคการเมือง)   

1. การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง (ตามมาตรา 91)  
 พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเมื่อ 
  1) ไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 17 วรรคสาม 

หรือไม่สามารถด าเนินการหาสมาชิกพรรคหรือจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) 
หรือ (2) ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 2) ภายหลังจากท่ีได้รับการจดทะเบียน พรรคการเมืองมีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามท่ีก าหนด
ในมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) ติดต่อกันเกิน 90 วัน 

 3) ภายหลังจากที่ด าเนินการครบตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (2) มีจ านวนสาขาพรรคการเมือง
เหลือไม่ถึงภาคละ 1 สาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี 

 4) ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะเวลา
ติดต่อกัน 1 ปี โดยมิได้มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย 

 5) ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้ง
ติดต่อกันหรือเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน 

 6) มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
 7) พรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับของพรรคการเมือง 
การสิ ้นสภาพของพรรคการเมืองตามมาตรา 91 เป็นอ านาจของนายทะเบียนพรรคการเมือง 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 
และให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
สมาชิกที ่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองตามมาตรานี้เป็นการ  
“ถูกยุบพรรคการเมือง” กล่าวคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรคการเมือง
สามารถเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีค าสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น  

2. ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง (ตามมาตรา 92) 
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท า การอย่างใด

อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 
 1) กระท าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 
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 2) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

 3) ด าเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน 
 4) ยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม 

ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 

 5) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อมเพ่ือจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิก ทั้งนี้ เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคล 
จะพึงได้รับในฐานะท่ีเป็นสมาชิก 

 6) จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดขึ้นนอกราชอาณาจักร 
 7) รับบริจาคจากผู้ใดเพ่ือกระท าการหรือสนับสนุนการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคง

ของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน 
 8) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระท าการอันเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
 9) เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ใด เพ่ือให้ผู้นั้นหรือบุคคล

อ่ืนได้รับแต่งตั้ง หรือสัญญาว่าจะให้ได้รับแต่งตั้ง หรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
หรือต าแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ 

 10) รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 11) รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก  
 (1) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย  
 (2) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขา  

อยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร 
 (3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็น 

ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่ ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือถือโดยตัวแทน 
ของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

 (4) คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือซึ่งมีผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคล
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

 (5) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคเพ่ือด าเนินกิจการของพรรคการเมือง
หรือเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจากบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
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 (6) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีลักษณะท านองเดียวกันกับ (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 กรณีตาม (1)-(6) ไม่ใช้บังคับกับกรณีสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
ดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 

 12) แจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
โดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จ 

 13) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายก าหนด 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ าพรรคการเมืองได้กระท า

การอย่างใดอย่างหนึ่งตาม 1)-13) ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง “ยุบพรรคการเมือง” และเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว 
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศค าสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

3. มีการควบรวมพรรคการเมือง (ตามหมวด 9 การควบรวมพรรคการเมือง) 
การควบรวมพรรคการเมืองจะกระท าได้เฉพาะเป็นการรวมกันเพ่ือจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองใหม่เท่านั้น  

โดยในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มิได้ 

ขั้นตอนการควบรวมพรรคการเมือง สรุปได้ดังนี้ 
 1) พรรคการเมืองที ่จะรวมกันเพื่อจัดตั ้งเป็นพรรคการเมืองใหม่ต้องขอความเห็นชอบจาก  

ที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมือง 
 2) เมื่อที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมืองเห็นชอบให้รวมกันแล้ว ให้หัวหน้าพรรคการเมือง

และกรรมการบริหารพรรคการเมืองจ านวนพรรคการเมืองละ 10 คน ประชุมร่วมกันเพ่ือด าเนินการร่างข้อบังคับ
ของพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ จากนั้นจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกของทุกพรรคการเมือง 
ที่จะรวมกันเพ่ือประชุมตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา 10 และด าเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามมาตรา 11 ส่วนการเรียกประชุมตั้งพรรคการเมืองต้องแจ้งให้สมาชิกของพรรคการเมืองที่จะรวมกันทราบ
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และให้ด าเนินการต่อไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งพรรคการเมือง  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

 3) เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้ งพรรคการเมืองตามมาตรา 17  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีค าสั่งให้พรรคการเมืองเดิมที่รวมเข้ากันเป็นอันสิ้นสุดลง โดยให้สมาชิกพรรคการเมืองเดิมเป็นสมาชิก 
พรรคการเมืองใหม่ที่จัดตั้งขึ้น และให้บรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของพรรคการเมืองเดิม  
โอนไปเป็นของพรรคการเมืองใหม่ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 
และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศค าสั่ง “การสิ้นสุด” และการควบรวมพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา 
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ส าหรับกรณีการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองโดยการควบรวมพรรคการเมือง ตามหมวด 9 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น ปัจจุบันยังไม่เคยเกิดกรณีดังกล่าว 

นอกจากนี้ ในวาระเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การด าเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพ่ิมเติม) ก าหนดให้พรรคการเมืองที่จัดตั้ งหรือเป็น
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และยังด ารง 
อยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ต้องด าเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด หากพรรคการเมืองไม่ด าเนินการหรือด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาก็เป็นเหตุแห่งการสิ้นสุดของพรรคการเมืองด้วยเช่นกัน  
 
บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (มาตรา 141) 
 ในวาระเริ่มแรกก าหนดให้พรรคการเมืองต้องด าเนินการในเรื่องและภายในระยะเวลา ดังนี้  
 1) แจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่แตกต่างจากที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง ให้นายทะเบียน 
พรรคการเมืองทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
 2) พรรคการเมืองใดที่ยังมีสมาชิกไม่ถึง 500 คน ต้องด าเนินการให้มีสมาชิกให้ครบ 500 คน ภายใน 
180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
 3) จัดให้มีทุนประเดิมจ านวน 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ หากพรรคการเมืองมีเงินหรือทรัพย์สินอยู่แล้วจะกันเงิน
หรือทรัพย์สินที่มีอยู่แยกไว้เป็นทุนประเดิมก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบพร้อมด้วยหลักฐานการกันเงิน
ภายในระยะเวลาดังกล่าว 
 4) จัดให้สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองส าหรับปีที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายในเวลา 180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
และให้พรรคการเมืองแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบพร้อมด้วยหลักฐานแสดงการช าระค่าบ ารุง
พรรคการเมืองส าหรับปีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายใน 15 วันนับแต่วันพ้นระยะเวลา
ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองดังกล่าว สมาชิกที่ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองดังกล่าว หากยังค้างค่าบ ารุง
พรรคการเมืองส าหรับปีก่อน ๆ อยู่เป็นจ านวนเท่าไร ให้เป็นอันพับไป 
 5) จัดให้สมาชิกช าระเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน ภายใน 1 ปีนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีดังกล่าวแล้ว ให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกท่ีมิได้ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองเป็นอันสิ้นสุดลง และให้นายทะเบียนสมาชิกแจ้งให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบ ตามรายการและวิธีการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนด 
 6) จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับและจัดท าค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของ
พรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญั ติประกอบ
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รัฐธรรมนูญนี้ และเลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียน
สมาชิก และกรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมือง ตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่แก้ไขใหม่ภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ การประชุมใหญ่ดังกล่าวนอกจากต้องด าเนินการ
ตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่ใช้บังคับอยู่แล้ว ต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 4 สาขา  
และมีสมาชิกของพรรคการเมืองซึ่งรวมกันแล้วมีจ านวนไม่น้อยกว่า 250 คน เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงในการแก้ไขข้อบังคับและเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคด้วย 
 7) จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งแจ้งรายการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ในกรณีที่ได้มีการจัดตั้งสาขา 
พรรคการเมืองโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ให้ถือว่า
เป็นการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ แล้วให้แจ้งเป็นหนังสือยืนยันให้นายทะเบียนทราบภายในระยะเวลา
ดังกล่าวด้วย 
 ระยะเวลาที่ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตาม 1)-7) พรรคการเมืองอาจท า
หนังสือขอขยายเวลาออกไปตามที่จ าเป็นก็ได้ แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันสิ้นก าหนดระยะเวลา
เมื่อครบระยะเวลาตาม 1)-7) หรือครบระยะเวลาที่ได้รับการขยายแล้ว พรรคการเมืองใดยังมิได้ด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จ ให้พรรคการเมืองนั้น “สิ้นสภาพ” ไป 
  
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 
 ในวาระเริ่มแรกก าหนดให้พรรคการเมืองต้องด าเนินการในเรื่องและภายในระยะเวลา ดังนี้ 
 1) จัดให้มีทุนประเดิมจ านวน 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 มีผลใช้บังคับ 
 2) จัดให้มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คนช าระค่าบ ารุงพรรคการเมือง
ส าหรับปี พ.ศ. 2561 ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง 
การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน 2561
มีผลใช้บังคับ และให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบพร้อมด้วยหลักฐานแสดง  
การช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองภายใน 15 วันนับแต่วันพ้นระยะเวลาช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองดังกล่าว 
 3) จัดให้มีสมาชิกซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมือง
ให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 13/2561 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพ่ิมเติม)  ลงวันที่ 
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14 กันยายน 2561 มีผลใช้บังคับ และให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนภายใน 4 ปีนับแต่วันที่ค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และให้นายทะเบียนสมาชิกแจ้งให้นายทะเบียน  
พรรคการเมืองทราบ ตามรายการและวิธีการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนด 
 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าพรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินการตาม 1)-2) และมาตรา 141/1 
(1) และ (2) ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีมติให้ขยายระยะเวลาดังกล่าว
ออกไปได้อีก 1 เท่าของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแต่ละเรื่อง เมื่อครบระยะเวลาตาม 1)-2) หรือครบระยะเวลา 
ตามมาตรา 141/1 วรรคสี่ หรือครบระยะเวลาที่คณะกรรมการมีมติให้ขยาย แล้วแต่กรณี ให้พรรคการเมือง 
ที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ “สิ้นสภาพลง” 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 
เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพ่ิมเติม)  ลงวันที่ 14 กันยายน 
2561 จ านวน 29 พรรค พบว่า ในจ านวนนี้มีถึง 14 พรรคที่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองด้วยเหตุ 
ที่ไม่สามารถด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพ่ิมเติม) 
ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เช่น การจัดให้มีทุนประเดิมจ านวน 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
ภายใน 180 วัน หรือจัดให้มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมือง
ส าหรับปี พ.ศ. 2561 ภายใน 180 วัน เป็นต้น มีจ านวน 14 พรรคการเมืองที่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ด้วยเหตุพรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับของพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และมีจ านวน 1 พรรคที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบ
พรรคการเมืองด้วยเหตุกระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 92 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
อันมีผลท าให้คณะกรรมการบริหารพรรคถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า 
พรรคการเมืองที่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองดังกล่าวส่วนใหญ่จัดตั้งขึ้นมาได้เพียง 6-10 ปี เท่านั้น  
 ปัจจุบันถึงแม้ประเทศไทยจะมีพรรคการเมืองที่ยังด าเนินการอยู่มีจ านวนมากถึง 86 พรรค (ข้อมูล  
ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2562) แต่มีเพียงบางพรรคที่สามารถ
ปรับตัวและด าเนินกิจกรรมทางการเมืองมาได้อย่างยาวนานจนพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมือง ในขณะที่ 
พรรคการเมืองส่วนใหญ่จัดตั้งขึ้นมาเพียงไม่นานก็เป็นอันเลิกหรือถูกยุบพรรคไปในเวลาอันสั้น สาเหตุหนึ่ง 
อาจเนื่องมาจากกฎหมายพรรคการเมืองมีความเข้มงวดมากจนเกินไป ทั้งนี้ จากรายงานการศึกษา เรื่อง  
“การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” ท าการศึกษาโดย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 
ได้ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายของประเทศไทย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ราชอาณาจักรสเปน เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐตุรกี พบว่า เหตุในการยุบ  
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พรรคการเมืองของประเทศไทยนั้นจะมีความแตกต่างกับประเทศอ่ืนในแง่ที่น าเหตุเล็กน้อยหรือเป็นเรื่อง 
ทางเทคนิค หรือการไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดมาเป็นเหตุในการยุบพรรคการเมือง ซึ่งในต่างประเทศ
เหตุในการยุบพรรคการเมืองจะต้องเป็นเรื่องร้ายแรงที่กระทบต่อระบอบการปกครองภายในรัฐ หรือกระทบต่อ 
ความมั่นคง หรือเขตแดน หรืออธิปไตยภายในรัฐเท่านั้น อีกทั้งมติในการยุบพรรคการเมืองของต่างประเทศ 
จะใช้มติพิเศษในการยุบพรรคการเมือง แต่ในประเทศไทยยังคงใช้มติเสียงข้างมากธรรมดาในการมีค าวินิจฉัย
ให้ยุบพรรคการเมือง นอกจากนี้ ผลของการยุบพรรคการเมืองของประเทศไทยมิได้ส่งผลกระทบเฉพาะตัว
พรรคการเมืองเท่านั้น แต่ยังกระทบไปถึงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารของ
พรรค ซึ่งแตกต่างไปจากผลของการยุบพรรคการเมืองในต่างประเทศที่จะเน้นลงโทษไปที่ตัวพรรคการเมือง  
และจากรายงานการศึกษา เรื่อง “กฎหมายพรรคการเมืองและผลกระทบต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของพรรคการเมืองในประเทศไทย” ท าการศึกษาโดย พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ พบว่า ประเทศไทย
มีกฎหมายพรรคการเมืองมาแล้วหลายฉบับ แต่ดูเหมือนว่ากฎหมายพรรคการเมืองไม่ได้น ามาซึ่งการพัฒนา
พรรคการเมืองอย่างแท้จริง พรรคการเมืองในประเทศไทยหลายพรรคยังคงเกิดขึ้น และเลิกหรือถูกยุบพรรคไป
ในเวลาอันสั้น พรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้พัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริง สาเหตุอาจ
เนื่องมาจากข้อบัญญัติในกฎหมายพรรคการเมืองเป็นการควบคุมพรรคการเมืองมากจนเกินไป อาจท าให้  
พรรคการเมืองกลายเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ ไม่ใช่องค์กรอิสระที่ ท าหน้าที่เป็นตัวแทน 
ของประชาชนอย่างแท้จริง 
 อย่างไรก็ดี แม้กฎหมายพรรคการเมืองจะมีลักษณะเป็นการควบคุมและบังคับให้พรรคการเมืองต้อง
ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดจนถูกมองว่าเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของพรรคการเมือง 
แต่ส าหรับประเทศไทยยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายพรรคการเมืองที่มีความเข้มงวดเพ่ือเป็นกลไก
ส าคัญในการควบคุมพรรคการเมืองที่ไม่มีความรับผิดชอบ หรือจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือผลประโยชน์ระยะสั้นบางประการ
ต้องสิ้นสุดหรือถูกยุบไป แต่ในขณะเดียวกันความเข้มงวดของกฎหมายก็ส่งผลให้พรรคการเมืองบางพรรค 
ที่มีความตั้งใจในการท างานทางการเมืองแต่ต้องใช้เวลาในการพัฒนานั้นอาจถูกยุบเลิกไป อันเกิดจากความผิดพลาด
บางประการที่ไม่ได้ตั้งใจ เช่น ตั้งสาขาพรรคไม่ได้ในระยะเวลาและตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย เป็นต้น 
การผ่อนคลายความเข้มงวดของกฎหมายจะช่วยท าให้พรรคการเมืองมีเสรีภาพในการด าเนินงานมากขึ้น  
และมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต (สุจิต บุญบงการ, 2548) 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา 
 ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญ 
เนื่องจากพรรคการเมืองจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน โดยจะ
น าเอาปัญหาหรือความต้องการของประชาชนมาแปลงเป็นนโยบายของพรรคและน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ  
เมื่อได้รับเลือกตั้งเข้าไปท าหน้าที่บริหารประเทศ กรณีพรรคการเมืองของประเทศไทยถึงแม้พรรคการเมือง 
จะมีความส าคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่หลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ ปรากฏว่ามีพรรคการเมืองที่ไม่สามารถด าเนินการได้  
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ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดจนเป็นเหตุให้ต้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเป็นจ านวนมากถึง 26 
พรรค และศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมือง จ านวน 1 พรรค 
 ส าหรับเหตุแห่งการสิ้นสุดของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มี 3 กรณี คือ 1) การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง (ตามมาตรา 91)  
2) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง (ตามมาตรา 92) และ 3) มีการควบรวมพรรคการเมือง (ตามหมวด 9 
การควบรวมพรรคการเมือง) นอกจากนี้ ในวาระเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 
เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพ่ิมเติม) ก าหนดให้พรรคการเมือง 
ที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  
และยังด ารงอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ 
ต้องด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด หากพรรคการเมืองไม่ด าเนินการ
หรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาก็เป็นเหตุแห่งการสิ้นสุดของพรรคการเมืองด้วยเช่นกัน 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายพรรคการเมื อง
ฉบับที่  7 ของประเทศไทย ซึ่งได้มีการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและบริบททางการเมือง 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้กฎหมายพรรคการเมืองจะถูกมองว่าเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของพรรคการเมือง
เนื่องจากมีสภาพบังคับให้พรรคการเมืองต้องด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด หากพรรคการเมือง 
ไม่ด าเนินการอาจส่งผลถึงขั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองหรือถูกยุบพรรคการเมืองได้ แต่หากพิจารณา
อีกแง่มุมหนึ่งความเข้มงวดของกฎหมายพรรคการเมืองอาจเป็นสิ่งกระตุ้นให้พรรคการเมืองได้มีการปรับตัว
และพัฒนาจนเป็นสถาบันทางการเมืองได้อย่างแท้จริง 
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