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บทนํา 

พรรคการเมืองได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบัน
ที่คู่กับระบบการเมืองสมัยใหม่ หากพิจารณาระบบ
การเมืองและการปกครองของประเทศต่าง ๆ จะพบว่า
ส่วนมากมีพรรคการเมือง การที่ประเทศต่าง ๆ ยอมรับ
เอาพรรคการเมืองไว้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองของ
ตนเนื่องจากเห็นคุณค่าของพรรคการเมืองในฐานะเป็น
กลไกสําคัญที่ทําหน้าที่ต่าง ๆ  ในขั้นตอนของกระบวนการทาง
การเมือง ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การปกครองดําเนินไปอย่าง
เป็นผลดี และยังมีส่วนสําคัญต่อเสถียรภาพทางการเมือง
อีกด้วย (วิทยา นภาศิริกุลกิจ และสุรพล ราชภัณฑารักษ์, 
2539, น. 15)  

พรรคการเมืองได้ถือกําเนิดขึ้นในประเทศไทย
ครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองประชาธิปไตยจําลองขึ้น
ในปี 2461 ช่ือว่า “ดุสิตธานี” เพื่อทดลองระบบการเมือง
แบบประเทศตะวันตก และได้มีการจัดต้ังพรรคการเมือง
แบบระบบ 2 พรรคขึ้นมา คือ พรรคแพรแถบสีน้ําเงิน 
(โดยมีพ ระบาทสม เด็ จพ ระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว 
ใช้พระนามแฝงว่า “ท่านราม ณ กรุงเทพ” เป็นหัวหน้าพรรค) 
และพรรคแพรแถบสีแดง (โดยมีพลเอก เจ้าพระยารามราฆพ 
เป็นหัวหน้าพรรค) แม้ว่าจะเป็นการทดลองในวงจํากัด แต่ก็
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงรากฐานทางความคิดที่เกี่ยวโยง
กับจุดกําเนิดอันเป็นที่มาของพรรคการเมืองไทย (เชาวนะ  
ไตรมาศ, 2540, น. 3-4) แต่หลังจากที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่หั ว เส ด็จสวรรคตในปี  2468 
เมืองจําลองดุสิตธานีก็ได้มีการยกเลิกไป 
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 อย่างไรก็ตามหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองไทยได้เริ่มก่อต้ังอย่างเป็นทางการหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 โดยบัญญัติให้บุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหะสถาน 
ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณะ การตั้งคณะ
พรรคการเมือง การอาชีพ ทั้งนี้ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย และเพื่อให้การจัดต้ังพรรคการเมืองเป็นไปด้วย
ความสงบเรียบร้อยและเป็นหลักประกันให้กับประชาชนในการใช้เสรีภาพจัดต้ังพรรคการเมืองจึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 ขึ้นซึ่งถือเป็นกฎหมายพรรคการเมืองฉบับแรกของประเทศไทย 
พระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับดังกล่าวนอกจากจะเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์สําคัญเกี่ยวกับการตั้ง
พรรคการเมือง คุณสมบัติของสมาชิกพรรค กติกาข้อห้ามต่าง ๆ ที่พรรคการเมืองต้องไม่กระทํา หรือการ
ยกเลิกพรรคการเมืองแล้ว ยังกําหนดให้พรรคการเมืองสามารถตั้งสาขาได้โดยการแจ้งที่ต้ังสํานักงานสาขาต่อ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย จวบจนถึงปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายพรรคการเมืองฉบับที่ 7 ของประเทศไทย 
ก็ได้บัญญัติให้พรรคการเมืองต้องจัดต้ังสาขาพรรคการเมืองด้วยเช่นกัน  
 
ความสําคัญของสาขาพรรคการเมือง 
 พรรคการเมืองถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน โดยการนําเอาปัญหา
หรือความต้องการของประชาชนมาแปลงเป็นนโยบายและดําเนินกิจกรรมทางการเมืองให้เกิดการปฏิบัติตาม
นโยบายนั้น การท่ีพรรคการเมืองจะทําหน้าที่ดังกล่าวได้ดีและมีประสิทธิภาพ พรรคการเมืองจําเป็นจะต้องมี
สาขาพรรคการเมืองเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ ของ
ประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลจะได้มีความใกล้ชิดกับประชาชนและให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามา 
มีส่วนร่วมทางการเมืองกับพรรคได้มากขึ้น (อเนก  สุขดี, 2556, น. 75)  
 
การจัดต้ังและองค์ประกอบของสาขาพรรคการเมือง   
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 45 บัญญัติให้ “บุคคลมีเสรีภาพ 
ในการรวมกันจัดต้ังพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้อง
กําหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกําหนด
นโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง และกําหนดมาตรการให้สามารถดําเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงํา 
หรือชี้นําโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการกํากับดูแลมิให้สมาชิกของ 
พรรคการเมืองกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง” จากบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงได้มีการตรากฎหมายพรรคการเมืองขึ้นมาฉบับหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกําหนดวิธีการจัดต้ังพรรคการเมือง 
และการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 การจัดต้ังสาขาพรรคการเมืองถือเป็นเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งที่พรรคการเมืองต้องดําเนินการ 
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 33 ได้กําหนดว่าภายใน 1 ปี 
นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน พรรคการเมืองต้องดําเนินการจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาค
ตามบัญชีรายช่ือภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการกําหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยสาขาพรรคการเมือง
แต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นต้ังแต่ 500 คนขึ้นไป และเมื่อ
จัดต้ังสาขาพรรคการเมืองขึ้นในภาคใดแล้วให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งการจัดต้ังสาขาต่อ 
นายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่จัดต้ังสาขานั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย หนังสือแจ้งการจัดต้ัง
สาขาพรรคการเมือง ต้องมีรายการตามที่นายทะเบียนกําหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีแผนผังแสดงที่ต้ังสาขา 
พรรคการเมือง ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าและกรรมการสาขาพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในข้อบังคับ
ซึ ่งต ้องไม่น้อยกว่า 7 คน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ ต้ังสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขา 
พรรคการเมือง หัวหน้าพรรคการเมือง ต้องมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มี 
การเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย ทั้งนี้ หากภายหลังที่ได้จัดต้ังสาขาพรรคการเมืองแล้ว  
สาขาพรรคการเมืองใดไม่ดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้ 
พรรคการเมืองนั้นดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด หากพรรคการเมืองใด 
ไม่ดําเนินการหรือดําเนินการแล้วไม่ถูกต้อง ให้สาขาพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป  
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ผังขัน้ตอนการจัดต้ังสาขาพรรคการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 : ผังขั้นตอนการจัดต้ังสาขาพรรคการเมือง 
ที่มา : คู่มือสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด. (น. 1), โดย สํานักกิจการพรรคการเมือง 
        สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, 2561. 
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ประเภทของสาขาพรรคการเมือง 
 สาขาพรรคการเมืองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1) สาขาเพื่อดําเนินกิจการทางการเมืองตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยพรรคการเมืองเป็นผู้กําหนดพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดต้ังสาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ต้ังสาขาพรรคการเมือง
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง และการแต่งต้ังหรือเปล่ียนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ต้องมีจํานวนสมาชิกต้ังแต่ 500 คน ขึ้นไป และต้องมีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
 2) สาขาเพื่อส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบเป็นไปตามเขตเลือกต้ัง ทั้งนี้ต้องมีจํานวนสมาชิกต้ังแต่ 500 คน 
ขึ้นไป และต้องมีภูมิลําเนาในเขตเลือกต้ัง 
 ทั้งนี้ สาขาพรรคการเมืองเพื่อส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังตามบทเฉพาะกาล มาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 สําหรับการเลือกต้ังทั่วไปคร้ังแรกภายหลังจากวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวใช้บังคับ หากพรรคการเมืองใดได้จัดต้ังสาขาพรรคการเมือง 
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไว้แล้วในจังหวัดใด ให้พรรคการเมืองนั้นสามารถส่งผู้สมัคร 
รับเลือกต้ังได้ทุกเขตเลือกต้ังในจังหวัดนั้น 
 
การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง 
 โครงสร้างการบริหารจัดการสาขาพรรคการเมืองมีรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 องค์ประกอบ 
 คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาและกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
ตามจํานวนที่กําหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 7 คน ทั้งนี้ การได้มา การดํารงตําแหน่ง 
วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง วิธีการบริหาร หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสาขา 
พรรคการเมือง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับ แต่อย่างน้อยต้องกําหนดให้มีหน้าที่ในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, 2561, น. 3-5) 
 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
 คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิก และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
 1. คุณสมบัติ 
  (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี 
 2. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) ติดยาเสพติดให้โทษ 
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 (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (3) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (4) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
 (5) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 (6) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกต้ัง 
 (7) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 
 (8) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกต้ัง เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (9) เคยถูกสั่งให้พักจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่  
หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 (10) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (11) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า 
ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก กฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ในความผิดฐานฟอกเงิน 
 (12) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกต้ัง 
 (13) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน 2 ปี 
 (14) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (15) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (16) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทํา
ด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
 (17) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ 
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
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 (18) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองอื่น  
หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมืองอื่น 
 
บทบาทหน้าที่ของสาขาพรรคการเมือง  
 สาขาพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
ซึ่งต้องดําเนินการทั้งหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ ดังนี้  
 บทบาทหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 1) หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีบัญชีรับและจ่ายเงินของสาขาพรรคการเมืองตามแบบ 
ที่กําหนด โดยจะต้องบันทึกบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น และสรุปรายงาน
บัญชีรับและจ่ายให้พรรคการเมืองทราบเป็นประจําทุกสิ้นเดือนและปิดประกาศไว้ ณ สํานักงานสาขาพรรคการเมือง 
 2) จัดทําบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มี ภูมิลําเนาในเขตจังหวัดที่ เป็นที่ ต้ังของสาขา 
พรรคการเมือง และปิดประกาศไว้ ณ สํานักงานสาขาพรรคการเมือง 
 3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ต้ังสาขา กรรมการสาขาหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับสาขา
พรรคการเมือง หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองต้องแจ้งเป็นหนังสือให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบ และปิด
ประกาศไว้ ณ สํานักงานสาขาพรรคการเมือง (หากมีการจัดต้ังสาขาพรรคการเมืองขึ้นในภาคใดแล้วให้หัวหน้า
พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งการจัดต้ังสาขาต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 15 วันนับแต่วันที่จัดต้ัง
สาขานั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย) 
 4) จัดการประชุมเพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเลือกบุคคลตามบัญชี
รายช่ือที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังส่งมาพร้อมการรายงานผลการลงคะแนน 
 5) ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 6) ทําบันทึกการรับบริจาค เมื่อได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยผู้บริจาคประสงค์
จะบริจาคให้เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองตามแบบที่กําหนด ภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับบริจาคและต้องแจ้งให้พรรคการเมืองทราบภายใน 7 วัน 
 7) จัดให้มีการประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
 8) จัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมือง ตามบัญชีรายช่ือของสมาชิกพรรคการเมือง  
และตามที่กําหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
 9) หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายช่ือต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง  
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บทบาทหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ 
 นอกจากบทบาทหน้าที่ที่สาขาพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
สาขาพรรคการเมืองยังมีหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, 2547, น. 39-40) 
 1) หน้าที่ในการรับและสรรหาบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรค โดยสาขาพรรคควรทําหน้าที่ในการระดม
และแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนในทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อขยายฐานการสนับสนุนจากประชาชนให้กว้างขวาง
และทั่วถึงในทุกพ้ืนที่มากย่ิงขึ้น 
 2) หน้าที่ในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ซึ่งการให้ความรู้ทางการเมืองนี้
ถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของสาขาพรรคการเมืองที่ควรดําเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 3) หน้าที่ในการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความคิดเห็นในนโยบายสาธารณะจากสมาชิกและ
ประชาชนในพื้นที่ 
 4) หน้าที่ในการเป็นสื่อกลางระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป  
ในการนํานโยบายของภาคมาสู่การปฏิบัติรวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในนโยบายของพรรคให้เป็นที่รู้จัก
และศรัทธาจากประชาชน 
 5) หน้าที่ในการช่วยพิจารณาสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังในนามของพรรค  
 6) หน้าที่ในการดําเนินกิจการทางการเมืองตามนโยบายของพรรคหรือตามแผนการดําเนินงานของ
สาขาภาคโดยมีการประสานกับพรรคการเมืองอย่างใกล้ชิด 
 7) หน้าที่อื่น ๆ เท่าที่เห็นสมควรและไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายรวมถึงนโยบายและข้อบังคับ
ของพรรค 
 
การเลิกหรือการสิ้นสภาพของสาขาพรรคการเมือง 
 1) การเลิกสาขาพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง 
 2) การสิ้นสภาพของสาขาพรรคการเมือง ภายหลังที่ได้จัดต้ังสาขาพรรคการเมืองแล้ว สาขาพรรคการเมืองใด 
มีสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนั้นน้อยกว่า 500 คน นายทะเบียนพรรคการเมืองจะมีหนังสือ
แจ้งให้พรรคการเมืองนั้นดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด 
หากภายหลังที่พรรคการเมืองได้จัดต้ังสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามรายช่ือภาคและจังหวัด 
ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขาแล้ว พรรคการเมืองใดมีจํานวนสาขาพรรคการเมือง 
เหลือไม่ถึงภาคละ 1 สาขา เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี พรรคการเมืองนั้นย่อมสิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมือง 
 
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองของไทย 
 จากการศึกษาข้อมูลพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองที่ดําเนินการอยู่ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2560 ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ก่อนสาขาพรรคการเมืองสิ้นสุดลงตามคําสั่งหัวหน้า 
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง) พบว่า มีพรรคการเมืองที่ยังดําเนินการอยู่ จํานวน 69 พรรค 
ในจํานวนนี้มีพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคมากกว่า 5,000 คน จํานวน 42 พรรค พรรคการเมือง 
ที่มีสาขาพรรคการเมืองตั้งแต่ 4 สาขาขึ้นไป จํานวน 14 พรรค และพรรคการเมืองที่ไม่มีสาขาพรรคเลย 
จํานวน 25 พรรค โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
ตารางพรรคการเมือง สมาชิกพรรค และสาขาพรรค 

ลําดับที ่ ชื่อพรรคการเมือง จํานวนสมาชกิพรรค 
(คน) 

จํานวนสาขาพรรค 
(สาขา) 

1 ประชาธิปัตย์ 2,895,933 175 
2 ประชากรไทย 69,852 8 
3 กิจสังคม 27,413 4 
4 มหาชน 1,181,014 5 
5 กสิกรไทย 8,846 4 
6 เพื่อฟ้าดิน 16,455 9 
7 ความหวังใหม่ 13,300 8 
8 ประชาราช 13,899 4 
9 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 10,409 4 
10 เพื่อไทย 134,822 5 
11 เพื่อแผ่นดิน 12,645 4 
12 ชาติพัฒนา 19,573 4 
13 แทนคุณแผ่นดิน 6,875 5 
14 ชาติไทยพัฒนา 26,035 9 
15 อนาคตไทย 6,640 4 
16 ธรรมาภิบาลสังคม 6,914 5 
17 มาตุภูมิ 8,142 4 
18 ภูมิใจไทย 153,084 5 
19 ประชาสันติ 5,642 4 
20 ประชาธรรม 6,874 3 
21 สังคมประชาธิปไตยไทย 12,785 6 
22 ไทยรวมพลัง 5,548 4 
23 พลังคนกีฬา 6,495 2 
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ลําดับที ่ ชื่อพรรคการเมือง จํานวนสมาชกิพรรค 
(คน) 

จํานวนสาขาพรรค 
(สาขา) 

24 เสรีนิยม 6,387 4 
25 รักประเทศไทย 5,938 4 
26 ประชาสามัคคี 6,268 4 
27 ไทยมหารัฐพัฒนา 5,306 4 
28 เพื่อธรรม 6,480 4 
29 ประชาธิปไตยใหม่ 8,354 6 
30 รักษ์สันติ 8,532 4 
31 พลังชล 10,807 4 
32 สร้างไทย 5,334 4 
33 ยางพาราไทย 6,275 4 
34 ครูไทยเพื่อประชาชน 8,016 5 
35 พลังสหกรณ ์ 10,916 4 
36 พลังท้องถิ่นไท 6,987 4 
37 พลังเครือข่ายประชาชน 5,676 5 
38 ถิ่นกาขาว 7,031 4 
39 ทวงคืนผืนป่าประเทศไทย 5,136 4 
40 พลังอุดร 6,160 4 
41 ชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า 1,502 2 
42 เพื่อสันติ 2,801 - 
43 พลังประเทศไทย 2,602 1 
44 ไทยรักธรรม 146 - 
45 เสรีรวมไทย 5,043 - 
46 อาสาสมัครไทย 756 - 
47 รักษ์ธรรม 781 - 
48 รวมพลังไทย 13 - 
49 เพื่อชาติ 1,551 - 
50 เพื่ออนาคต 9 - 
51 พลังไทยเครือข่าย 201 - 
52 ชาติไทยสามัคคี 983 - 
53 พลังประชาธิปไตย 91 - 
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ลําดับที ่ ชื่อพรรคการเมือง จํานวนสมาชกิพรรค 
(คน) 

จํานวนสาขาพรรค 
(สาขา) 

54 ภราดรภาพ 2,595 - 
55 พลังไทยรักชาติ 352 2 
56 เมืองไทยของเรา 160 - 
57 เพื่อชีวิตใหม่ 68 - 
58 เงินเดือนประชาชน 126 - 
59 คนไทย 233 - 
60 ปฏิรูปไทย 15 - 
61 คนธรรมดาแหง่ประเทศไทย 30 - 
62 รักท้องถิ่นไทย 16 - 
63 พลังเกษตรกรไทย 16 - 
64 ร่วมพัฒนาชาติไทย 16 - 
65 มหาประชาชน 15 - 
66 พลังพลเมือง 17 - 
67 เพื่อสหกรณ์ไทย 16 - 
68 เอกราชไทย 16 - 
69 ประชาธิปไตยเพ่ือประชาชน 16 - 

รวมทั้งหมด 69 พรรคการเมอืง 4,788,982 362 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ม.ป.ป.), ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดําเนินการอยู่ ณ วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2560.  
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แผนภูมิแสดงจํานวนสาขาพรรคการเมือง 
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มากกว่า 10 สาขา 5-10 สาขา 1-4 สาขา ไม่มีสาขา
จํานวนสาขาพรรคการเมือง

ภาพที่ 2 : แผนภูมิแสดงจํานวนสาขาพรรคการเมือง 
ที่มา: รวบรวมและจัดทําข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ม.ป.ป.), ข้อมูลพรรคการเมือง 
ที่ยังดําเนินการอยู่ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560. 
 
 จากข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดําเนินการอยู่ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หากพิจารณาเฉพาะจํานวน
สาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรคจะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองที่มีสาขาพรรคมากกว่า 10 สาขา มีจํานวน  
1 พรรค พรรคการเมืองที่มีสาขาพรรค 5-10 สาขา มีจํานวน 13 พรรค พรรคการเมืองที่มีสาขาพรรค 1-4 สาขา  
มีจํานวน 29 พรรค และพรรคการเมืองที่ไม่มีสาขาพรรคเลย จํานวน 26 พรรค และเป็นที่น่าสังเกตว่าจํานวน
สาขาของพรรคการเมืองแต่ละพรรคไม่สัมพันธ์กับจํานวนสมาชิกพรรคการเมือง โดยบางพรรคการเมือง 
มีจํานวนสมาชิกน้อยแต่มีสาขาพรรคมาก ส่วนบางพรรคมีสมาชิกจํานวนมากกลับมีสาขาพรรคน้อย 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ที่มีผล 
ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นกําหนดให้พรรคการเมืองจะต้องจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา 
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าจํานวนการจัดต้ังสาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรคส่วนใหญ่จะมีการจัดต้ังสาขาพรรค
อยู่ที่ 1-4 สาขา โดยเป็นการจัดต้ังให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง 
“การสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองไทย” ทําการศึกษาโดย สติธร  ธนานิธิโชติ อาจารย์ประจํา
สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ทําการศึกษาข้อมูลพรรคการเมืองที่ดําเนินการอยู่ ณ วันที่ 29 
สิงหาคม 2555 พบว่า มีพรรคการเมืองที่ยังดําเนินการอยู่ทั้งสิ้น 54 พรรค ในจํานวนนี้มีเพียง 2 พรรคเท่านั้นที่
มีสาขาพรรคมากกว่า 10 สาขา และพรรคการเมืองที่ยังไม่มีสาขาพรรค จํานวน 11 พรรค และเมื่อพิจารณา
จํานวนสาขาพรรคการเมืองของทุกพรรครวมกันมีเพียง 377 สาขาเท่านั้น ซึ่งเป็นจํานวนที่มากกว่าจํานวนเขต
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เลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตที่แบ่งออกเป็น 375 เขต เพียงเล็กน้อย สะท้อน
ให้เห็นว่าพรรคการเมืองของประเทศไทยส่วนใหญ่มุ่งต้ังสาขาพรรคขึ้นมาเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้เท่านั้น โดยมิได้ให้
ความสําคัญกับการตั้งสาขาพรรคให้กระจายไปในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้สาขาพรรคเป็นกลไกของ
พรรคในการเชื่อมโยงกับประชาชน อันจะเป็นการวางรากฐานความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองนั้น ๆ เอง 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สาขาพรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มมาตรการที่
เป็นการส่งเสริมบทบาทของสาขาพรรคการเมืองให้มีมากขึ้นโดยบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมืองให้สาขาพรรคการเมืองมีการจัดโครงสร้างที่เอื้อต่อการแสดงบทบาทและทําหน้าที่เป็น
กลไกที่สําคัญของพรรคเพื่อทํากิจกรรมทางการเมืองในระดับพื้นที่/ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เช่น กําหนดให้มี
ส่วนงานที่มีภารกิจในเรื่องการทะเบียนสมาชิกพรรค การรณรงค์การเลือกตั้ง งานวิชาการ การสํารวจ ประชามติ 
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น อยู่ในโครงสร้างทางการบริหารของสาขาพรรคการเมือง และการพิจารณา
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมืองตามโครงการและแผนงานของกองทุนเพื่อการพัฒนา 
พรรคการเมืองก็ดําเนินการให้สอดคล้องกับการกําหนดตําแหน่งในสาขาพรรคการเมือง และควรเพิ่มบทบาท
ของสาขาพรรคการเมืองในการคัดสรรตัวแทนของพรรคในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มากขึ้น 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของ อเนก  สุขดี ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การก่อต้ังและบทบาท
ทางการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบว่า 
1) สาขาพรรคการเมืองไทยส่วนใหญ่ต้ังขึ้นให้ครบเกณฑ์ตามเง่ือนไขของกฎหมาย เพื่อให้พรรคสามารถดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 2) สาขาพรรคการเมืองไทยส่วนใหญ่ 
ได้ดําเนินบทบาททางการเมืองที่สําคัญหลายบทบาท แต่บางสาขาพรรคได้ดําเนินบทบาทเฉพาะในวันประชุมใหญ่
สามัญประจําปีสาขาพรรคเพียงอย่างเดียว 3) ปัญหา อุปสรรคในการก่อต้ังสาขาพรรคการเมืองไทย คือ  
ความไม่พร้อมในด้านเงินทุนและสมาชิกพรรค 4) ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินบทบาททางการเมืองของสาขา
พรรคการเมืองไทย คือ ขาดแคลนเงินทุนในการดําเนินงาน การไม่ได้รับความสนับสนุนจากสํานักงานใหญ่ 
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ที่ยังไม่ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมของ
สาขาพรรค ทั้งนี้ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการก่อต้ังและดําเนินบทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไทย 
คือ สํานักงานใหญ่ควรให้การสนับสนุนแก่สาขาพรรคที่ก่อต้ังขึ้นให้มีความพร้อมทางการเงิน บุคลากร ภาครัฐ
และคณะกรรมการการเลือกต้ังต้องให้ความสนับสนุนในการก่อต้ังสาขาพรรค โดยต้องปรับปรุงข้อกฎหมาย 
ให้เอื้อต่อการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของสาขาพรรคที่เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคและประชาชนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้างขวางโดยความสมัครใจ มีอิสระตามความต้องการที่แท้จริงของตนเอง  
 นอกจากนี้ข้อมูลจากผลติดตามการดําเนินกิจการสาขาพรรคของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประจําปี 2545 ได้สรุปประเด็นที่เป็นปัญหาที่สําคัญของสาขา
พรรคการเมืองและแนวทางการพัฒนาสาขาพรรคการเมืองไว้ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, 
2547, น. 43-47) 
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ปัญหาการสนับสนุนจากพรรคการเมือง 
  1) บางพรรคการเมืองจัดต้ังสาขาพรรคโดยไม่คํานึงถึงความพร้อมของพื้นที่และการสนับสนุนจาก
ประชาชน  
  2)  พรรคการเมืองบางพรรคไม่เห็นความสําคัญของสาขาพรรค และไม่มอบอํานาจให้สาขาพรรค
ดําเนินการในหลายกรณี เช่น อํานาจในการดําเนินกิจการของสาขาพรรคเท่าที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
และข้อบังคับพรรค อํานาจในการคัดเลือกตัวบุคคลเข้ามาร่วมดําเนินกิจการกับสาขาพรรค เป็นต้น 
  3) การจัดต้ังสาขาพรรคแต่ละสาขาไม่มีมาตรฐานการตั้งที่ชัดเจนแน่นอน เช่น บางสาขาจัดต้ังขึ้น 
ด้วยระบบอุปถัมภ์ คํานึงถึงความเป็นญาติพี่น้อง หรือพวกพ้องของผู้นําหรือแกนนําพรรค โดยมิได้พิจารณา
คัดเลือกตัวบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการสาขาพรรคว่ามีความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นในการดําเนิน
กิจการทางการเมืองของกรรมการสาขาพรรค และบางสาขาจัดต้ังด้วยข้อเสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ 
บางประการแก่กรรมการสาขา เป็นต้น 
  4) สาขาพรรคในพื้นที่ที่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคการเมืองมักไม่ได้รับการสนับสนุน
จากพรรค หรือในบางกรณีอาจมีความขัดแย้งระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคในพื้นที่กับสาขา
พรรค เนื่องจากไม่ได้เป็นบุคคลที่สาขาพรรคเสนอชื่อหรือให้การสนับสนุนหรือขัดแย้งด้วยสาเหตุอื่นซึ่งพรรค
มักจะให้ความสําคัญกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าสาขาพรรคในพื้นที่นั้น 
  5) พรรคการเมืองขาดการวางระบบการติดต่อประสานงานกับสาขาพรรคอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
โดยส่วนใหญ่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและบางพรรคเมื่อได้จัดต้ังสาขาพรรคแล้วมิได้มีการติดต่อกับสาขาพรรค
แต่อย่างใด ทําให้สาขาพรรคขาดการรับรู้และขาดแรงจูงใจในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 
  6) พรรคการเมืองขาดการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรของสาขาพรรคให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการดําเนินกิจการของสาขาพรรค 
 
ปัญหาความพร้อมของสาขาพรรคการเมือง 
  1) กรรมการสาขาพรรคบางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจน
นโยบายและข้อบังคับของพรรค ในบางกรณีเป็นการแต่งต้ังเพื่อให้ครบจํานวนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
และการแต่งต้ังมักมีลักษณะตามกลุ่มเครือญาติหรือพวกพ้องตนเอง มิได้คํานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  2) การบริหารจัดการของสาขาพรรคโดยส่วนใหญ่ไม่มีการแบ่งงานออกเป็นฝ่าย ๆ ตามโครงสร้าง
องค์กร โดยอาจมีกรรมการสาขาเพียงหนึ่งคนหรือสองคนรับผิดชอบดําเนินการทั้งหมด นอกจากนี้ยังไม่มีศักยภาพ
ในลักษณะของการเป็นสถาบันทางการเมืองที่จะดําเนินกิจการทางการเมือง และขาดเป้าหมายในการดําเนินการ 
ที่ชัดเจน 
  3) สาขาพรรคส่วนใหญ่ขาดการวางแผนปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวส่งผลให้ไม่มีกิจกรรม 
ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง และพบว่านโยบายพรรคไม่ได้ถูกนํามากําหนดไว้ในการทํากิจกรรมแต่อย่างใด 
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  4) การกําหนดที่ต้ังสาขาพรรคส่วนใหญ่มักใช้บ้านของประธานสาขาหรือกรรมการสาขา บางแห่งที่ต้ัง
สํานักงานสาขาพรรคไม่มีความเหมาะสม เช่น ต้ังอยู่ห่างไกลชุมชน การคมนาคมไม่สะดวก ต้ังอยู่ในสถานที่
ประกอบกิจการอื่นซึ่งไม่เหมาะสมสําหรับการเป็นสํานักงานสาขาพรรค รวมท้ังไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
สําหรับสํานักงาน 
  5) สาขาพรรคส่วนใหญ่มักขาดการประสานงานและการติดต่อช่วยเหลือระหว่างสาขาพรรคในสังกัด
เดียวกัน โดยแต่ละสาขามักขึ้นตรงต่อสํานักงานใหญ่พรรค 
  6) สาขาพรรคส่วนใหญ่ขาดแคลนปัจจัยที่จําเป็นสําหรับการบริหารกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งมักอาศัยการสนับสนุนจากประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
เป็นหลัก ทําให้การดําเนินกิจการของสาขาพรรคมีลักษณะพึ่งพาตัวบุคคล ขาดลักษณะความเป็นองค์กรหรือ
สถาบันทางการเมือง 
  7) กรรมการสาขาพรรคไม่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่เป็นรายได้ประจําจากพรรค โดยต้องประกอบ
อาชีพอื่นเพื่อหารายได้ ทําให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลามาปฏิบัติงานให้กับสาขาพรรคได้อย่างเต็มที่ 
 
ปัญหาการสนับสนุนจากรัฐและประชาชน 
  1) การสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้กับสาขาพรรคมีข้อจํากัดโดยส่วนใหญ่
สนับสนุนได้เพียงเงินเดือนค่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าเช่าสํานักงาน และค่าสาธารณูปโภค ซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อการบริหารและการดําเนินกิจการของสาขาพรรค 
  2) หน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการและพนักงานของรัฐ ในบางพื้นที่ไม่เห็นความสําคัญหรือไม่ค่อย 
ให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจการของสาขาพรรค เนื่องจากเกรงจะถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นกลางทางการเมือง 
  3) ประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่ค่อยเห็นความสําคัญของสาขาพรรค หรือมักมีทัศนคติและพฤติกรรม
ที่มุ่งหวังผลประโยชน์จากสาขาพรรค เพื่อแลกกับการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองหรือการเข้ามา
เป็นสมาชิกพรรค นอกจากนี้ประชาชนโดยทั่วไปมักคิดว่าสาขาพรรคมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยรณรงค์หาเสียง
เฉพาะช่วงการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น 
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคและข้อขัดข้องในการดําเนินกิจการสาขาพรรค
ซึ่งบางกรณีเป็นเรื่องของปัญหาในเชิงระบบและบางกรณีเป็นปัญหาที่ตัวบุคคล ทั้งนี้คณะผู้ศึกษาและจัดทํา
รายงานโครงการจัดทําแผนและวางระบบการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้เสนอแนวทาง 
ในการพัฒนาสาขาพรรคการเมือง ดังนี้ 
 
แนวทางการพัฒนาสาขาพรรคการเมือง 
  1) พรรคการเมืองต้องให้ความสําคัญต่อสาขาพรรค เริ่มต้ังแต่การจัดต้ังสาขาพรรคต้องคํานึงถึง 
ความพร้อมของสาขา เช่น ความพร้อมในเรื่องบุคลากรที่จะทําหน้าที่เป็นกรรมการสาขาและเจ้าหน้าที่ ความพร้อม
ทางการเงินและความพร้อมของพื้นที่และประชาชนที่จะให้การสนับสนุนสาขาพรรค โดยควรเน้นคุณภาพของ
สาขาพรรคมากกว่าปริมาณ พรรคการเมืองต้องมีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจการของ
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สาขาพรรคอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อให้สาขาพรรคมีขีดความสามารถในการดําเนินกิจการและพัฒนา
ตนเองต่อไปได้ 
  2) ควรมีการจัดโครงสร้างการประสานงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองโดยกําหนดให้
สํานักงานใหญ่พรรคเป็นศูนย์กลางสําหรับการประสานงาน สํานักงานใหญ่มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ การเงิน การแนะนําทั่วไป และหน้าที่อื่น ๆ และสาขาพรรคมีหน้าที่ในการรายงานการดําเนิน
กิจการไปยังสํานักงานใหญ่ โดยผ่านศูนย์ประสานงานสาขาระดับจังหวัดและระดับภาค โดยสาขาพรรคอาจ
พิจารณาจัดต้ังตามเขตการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นหลัก หากจังหวัดใดมีสาขาพรรคจํานวนไม่มาก 
อาจใช้สาขาพรรคแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นศูนย์ประสานงานสาขาพรรคระดับจังหวัด เพื่อทําหน้าที่ในการให้ 
ความช่วยเหลือและประสานงานกับสาขาพรรคภายในจังหวัด หากมีความพร้อมควรพิจารณานําเอาระบบ
สารสนเทศมาใช้ในศูนย์ประสานงานและสาขาพรรคบางสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างสํานักงานใหญ่กับสาขาพรรค 
  3) สาขาพรรคการเมืองควรมีการปรับโครงสร้างองค์กรภายในสาขาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของสาขา โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ อย่างน้อย 8 ฝ่าย ประกอบด้วย 
 1. ฝ่ายธุรการและบริหารทั่วไป 
 2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 4. ฝ่ายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ 
 5. ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 
 6. ฝ่ายกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 7. ฝ่ายสนับสนุนการเลือกต้ัง 
 8. ฝ่ายอื่น ๆ  
  4) สาขาพรรคการเมืองควรกําหนดแผนการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนในแต่ละ
ช่วงเวลา ได้แก่ แผนการรณรงค์และหาสมาชิกเพิ่ม แผนการเผยแพร่และให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิก
พรรคและประชาชน แผนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังและรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางในการดําเนินกิจการของสาขาพรรคให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และควรมีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามแผน เพื่อศึกษาว่าสามารถดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด 
  5) สาขาพรรคควรจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนและเผยแพร่ให้สมาชิก
ทราบทั่วกัน โดยอย่างน้อยควรจัดให้มีการประชุมสาขาพรรคเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อให้กรรมการสาขาและ
สมาชิกได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมทราบ 
  6) สาขาพรรคการเมืองควรเน้นในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานและวิสัยทัศน์
ในการดําเนินกิจการและพัฒนาสาขาพรรคแก่บุคลากรของสาขาพรรค โดยเริ่มจากกรรมการสาขา เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสาขา สมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ อาจประสานขอให้พรรคการเมืองได้จัดทําโครงการ
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พัฒนาบุคลากรของสาขาพรรคในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรผู้บริหารพรรค หลักสูตรการเงินและบัญชี 
หลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกต้ังระบบใหม่ เป็นต้น 
  7) สาขาพรรคควรเร่งแสวงหาการสนับสนุนจากสมาชิกและประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยสร้าง
ความยอมรับและศรัทธาในอุดมการณ์ของพรรค และกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ทางการเมืองกับสาขาพรรค 

  
บทสรุปและความเห็นของผู้ศึกษา 
 การจัดต้ังสาขาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. 2560 กําหนดให้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน พรรคการเมืองต้องจัดให้มีสาขา
พรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา รวม 4 สาขา และมีเงื่อนไขอีกว่าแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นต้ังแต่ 500 คน ขึ้นไป โดยแต่ละสาขาจะมีคณะกรรมการ
บริหารสาขาพรรคเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมือง 
และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด สาขาพรรคการเมืองมีบทบาทหน้าที่ต้องดําเนินกิจกรรม 
ทางการเมืองของพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งมีทั้งหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหน้าที่ 
ที่ควรปฏิบัติ เช่น จัดการประชุมเพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกต้ังและเลือกบุคคล
ตามบัญชีรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังส่งมาพร้อมการรายงานผลการลงคะแนน  
การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข การเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อ
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย/บันทึกการรับบริจาค การรับและ 
สรรหาบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรค และการเป็นสื่อกลางระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมือง 
และประชาชนทั่วไปในการนํานโยบายของพรรคมาสู่การปฏิบัติ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าสาขาพรรคการเมือง 
มีบทบาทสําคัญในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในฐานะตัวแทนของพรรคการเมืองในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ซึ่งทําให้มีความใกล้ชิดกับประชาชนและ 
ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองกับพรรคได้มากขึ้น  
 อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาพรรคการเมืองในประเทศไทยยังไม่ให้ความสําคัญกับสาขาพรรคการเมือง
เท่าที่ควรโดยจากการศกึษาบริบทของการจัดต้ังสาขาพรรคการเมอืงที่ผ่านมาพบว่า การจัดต้ังสาขาพรรคการเมือง 
ของแต่ละพรรคส่วนใหญ่จะมีการจัดต้ังสาขาพรรคอยู่ท่ี 1-4 สาขา โดยเป็นการจัดต้ังให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนดเท่านั ้นไม่ได้ให้ความสําคัญกับการตั้งสาขาพรรคให้กระจายไปในพื้นที ่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงเพื่อให้
สาขาพรรคเป็นกลไกของพรรคในการเชื่อมโยงกับประชาชน บางพรรคการเมืองจัดต้ังสาขาพรรค 
โดยไม่คํานึงถึงความพร้อมของพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบปัญหาการขาดการสนับสนุนจากพรรคการเมือง ปัญหา
ความไม่พร้อมของสาขาพรรค และปัญหาการขาดการสนับสนุนจากรัฐและประชาชน 
 ผู้ศึกษาเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของสาขาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้นมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้  
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โดยเป็นการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ เนื ่องจากกฎหมายกําหนดให้สาขาพรรคการเมืองมีส่วนในการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งระบบเขตเลือกตั้ง และระบบบัญชีรายชื่อ หากพรรคการเมืองใดไม่มีสาขาพรรคหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดก็ไม่มีสิทธิที ่จะส่งผู ้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ต้องการให้สมาชิกพรรคการเมืองได้
มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง หลังจากนี้หากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
มีคําสั่งให้พรรคการเมืองสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อาจส่งผลให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคจัดต้ัง
สาขาพรรคกระจายไปในพื้นที ่ต่าง ๆ เพิ ่มมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา และถือได้ว่าเป็นจุดเริ ่มต้นสําคัญ 
ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น อันจะนําไปสู่การพัฒนาพรรคการเมืองของ
ประเทศไทยให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความเข้มแข็ง หากมีพรรคการเมืองที่มีความเข้มแข็งแล้วย่อมส่งผล
ให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมีความเข้มแข็งด้วยเช่นกัน 
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