เหตุแห่งการสิ้นสุดของพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
วิทยากรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สานักวิชาการ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองถือได้ว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมากในการทาหน้าที่
เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน กล่าวคือ พรรคการเมืองจะนาเอาปัญหาหรือ
ความต้องการของประชาชนมาแปลงเป็นนโยบายของพรรคและนานโยบายนั้นไปปฏิบัติเมื่อได้รับเลือกตั้ง
เข้าไปทาหน้าที่บริหารประเทศ นอกจากนี้ พรรคการเมืองยังเป็นกลไกในการต่อรองให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
โดยส่ ว นรวม เป็ น เครื่ องมื อ ประกั น สิ ท ธิและเสรีภ าพ ความเสมอภาคของประชาชนไม่ ให้ มี ก ารปกครอง
ที่เป็นเผด็จการ เป็นกลไกที่แก้ไขความขัดแย้งของบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันโดยการกาหนดนโยบาย
ตามแนวทางกว้าง ๆ เพื่อให้ประชาชนโดยส่วนรวมสามารถยอมรับได้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสร้างประชามติ
และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้การปฏิบัติตามประชามติเกิดผลเป็นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พรรคการเมือง
ยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองขึ้นอีกด้วย (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2561, น. 1)
กรณี พรรคการเมืองของประเทศไทย ถึงแม้พรรคการเมืองจะมีความสาคัญต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย แต่หลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีผลใช้
บังคับ ปรากฏว่ามีพรรคการเมืองที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดจนเป็นเหตุให้ต้ อง
สิ้นสภาพความเป็ นพรรคการเมืองเป็น จานวนถึง 28 พรรค และศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งยุบพรรคการเมือง
จานวน 1 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2562)
ตาราง พรรคการเมืองที่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560
วันที่รับ
วันที่สิ้นสภาพ/
เหตุแห่งการสิ้นสภาพ/
ลาดับที่
ชื่อพรรคการเมือง
จดทะเบียน ยุบพรรคการเมือง
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
ลาดับที่

ชื่อพรรคการเมือง

3.

พรรคประชาราช

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

พรรคพลังอุดร
พรรคประชาสันติ
พรรคอาสาสมัครไทย
พรรคคนไทย
พรรคพลังพลเมือง
พรรคเสรีนิยม
พรรคพลังไทยเครือข่าย
พรรครักษ์สันติ
พรรคพลังเกษตรกรไทย
พรรคเพื่อสันติ
พรรคคนธรรมดา
แห่งประเทศไทย
พรรคสร้างไทย

15.

วันที่รับ
วันที่สิ้นสภาพ/
เหตุแห่งการสิ้นสภาพ/
จดทะเบียน ยุบพรรคการเมือง
ยุบพรรคการเมือง
10 ม.ค. 49
22 ส.ค. 61
สิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมือง ตามมาตรา 91
วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560
28 ก.พ. 56
18 ก.ย. 61
””
26 ม.ค. 52
25 ต.ค. 61
””
4 ก.ย. 56
7 พ.ย. 61
””
27 ธ.ค. 56
28 พ.ย. 61
””
15 พ.ค. 57
27 ธ.ค. 61
””
8 ม.ค. 53
27 ธ.ค. 61
””
3 ต. ค. 56
5 ก.พ. 62
””
21 เม.ย. 54
5 ก.พ. 62
””
21 เม.ย. 57
5 มี.ค. 62
””
18 ก.ค. 56
18 มิ.ย. 62
””
5 มี.ค. 57
18 มิ.ย. 62
””
2 มิ.ย. 54

22 เม.ย. 62

สิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมือง ตามมาตรา 141
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง
การดาเนินการตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ 14 ก.ย. 61 ประกอบ

3
ลาดับที่

ชื่อพรรคการเมือง

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

พรรคไทยมหารัฐพัฒนา
พรรคเอกราชไทย
พรรคเพื่ออนาคต
พรรคธรรมาภิบาลสังคม
พรรคเงินเดือนประชาชน
พรรคเพื่อฟ้าดิน
พรรครักประเทศไทย
พรรคพลังเครือข่าย
ประชาชน
พรรคพลังประเทศไทย
พรรครวมพลังไทย
พรรคชาติไทยสามัคคี
พรรคปฏิรูปไทย
พรรคมหาประชาชน
พรรคไทยรักษาชาติ

วันที่รับ
วันที่สิ้นสภาพ/
จดทะเบียน ยุบพรรคการเมือง

6 ก.ย. 53
19 พ.ค. 57
26 ก.ย. 56
29 ส.ค. 51
25 ธ.ค. 56
5 เม.ย. 43
18 ก.พ. 53
11 ก.ค. 55

22 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62

เหตุแห่งการสิ้นสภาพ/
ยุบพรรคการเมือง
มาตรา 91 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560
””
””
””
””
””
””
””
””

””
””
””
””
””
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่ง
ยุบพรรค ตามมาตรา 92
วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560
ที่มา : ส านั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2562), ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดาเนินการอยู่ ณ วันที่ 13
พฤษภาคม 2562. และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา
24.
25.
26.
27.
28.
29.

31 ก.ค. 56
11 ก.ย. 56
11 ต.ค. 56
25 ก.พ. 56
6 พ.ค. 57
27 ก.ค. 52

22 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62
7 มี.ค. 62
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เหตุแห่งการสิ้นสุดของพรรคการเมือง
สาหรับ เหตุแ ห่งการสิ้น สุด ของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้ว ย
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) ไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดตามมาตรา 17 วรรคสาม
หรือไม่ส ามารถดาเนินการหาสมาชิกพรรคหรือจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1)
หรือ (2) ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2) ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียน พรรคการเมืองมีจานวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามที่กาหนด
ในมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) ติดต่อกันเกิน 90 วัน
3) ภายหลังจากที่ดาเนินการครบตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (2) มีจานวนสาขาพรรคการเมือง
เหลือไม่ถึงภาคละ 1 สาขาเป็น ระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี
4) ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการดาเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะเวลา
ติดต่อกัน 1 ปี โดยมิได้มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย
5) ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้ง
ติดต่อกันหรือเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน
6) มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
7) พรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับของพรรคการเมือง
การสิ ้น สภาพของพรรคการเมือ งตามมาตรา 91 เป็ น อ านาจของนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา
และให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครอง
สมาชิก ที ่เป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร ให้ ถื อ ว่า การสิ้ น สภาพของพรรคการเมื อ งตามมาตรานี้ เป็ น การ
“ถูกยุบพรรคการเมือง” กล่าวคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็ นสมาชิกพรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรคการเมือง
สามารถเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีคาสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น
2. ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง (ตามมาตรา 92)
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทาการอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น
1) กระทาการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรื อ เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง อ านาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ได้ เป็ น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใน
รัฐธรรมนูญ
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2) กระทาการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
3) ดาเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหากาไรมาแบ่งปันกัน
4) ยินยอมหรือกระทาการใดอันทาให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทาการอันเป็นการควบคุม
ครอบงา หรือชี้นา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทาให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
5) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้ อ มเพื่ อ จู งใจให้ บุ ค คลหนึ่ งบุ ค คลใดสมั ค รเข้าเป็ น สมาชิ ก ทั้ งนี้ เว้ น แต่ สิ ท ธิ ห รือ ประโยชน์ ซึ่ งบุ ค คล
จะพึงได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิก
6) จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดขึ้นนอกราชอาณาจักร
7) รับบริจาคจากผู้ใดเพื่อกระทาการหรือสนับสนุนการกระทาอันเป็นการบ่อนทาลายความมั่นคง
ของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน
8) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระทาการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทาการอันเป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
9) เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใด เพื่อให้ผู้นั้นหรือบุคคล
อื่นได้รับแต่งตั้ง หรือสัญญาว่าจะให้ได้รับแต่งตั้ง หรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
หรือตาแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ
10) รับ บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้ห รือควรจะรู้ ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
11) รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก
(1) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(2) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขา
อยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร
(3) นิ ติบุ คคลที่จดทะเบี ยนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสั ญชาติไทยมีทุนหรือเป็น
ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้ นของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่ ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือถือโดยตัวแทน
ของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(4) คณะบุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ได้ รั บ ทุ น หรื อ ได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากต่ า งประเทศซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์ดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือซึ่งมีผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคล
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(5) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคเพื่อดาเนินกิจการของพรรคการเมือง
หรือเพื่อดาเนินกิจกรรมทางการเมืองจากบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
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(6) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีลักษณะทานองเดียวกันกับ (1) (2) (3) (4) หรือ (5)
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
กรณีตาม (1)-(6) ไม่ใช้บังคับกับกรณีสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ดังกล่าวที่มิใช่เพื่อดาเนินกิจกรรมทางการเมือง
12) แจ้ งหรื อ กล่ าวหาพรรคการเมื อ งหรื อ บุ ค คลใดว่ ากระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จ
13) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายกาหนด
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดาเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ าพรรคการเมืองได้กระทา
การอย่ างใดอย่ างหนึ่ งตาม 1)-13) ให้ ศาลรัฐ ธรรมนู ญ สั่ ง “ยุบ พรรคการเมือ ง” และเพิ กถอนสิ ท ธิส มัค ร
รับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศคาสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา
3. มีการควบรวมพรรคการเมือง (ตามหมวด 9 การควบรวมพรรคการเมือง)
การควบรวมพรรคการเมืองจะกระทาได้เฉพาะเป็นการรวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองใหม่เท่านั้น
โดยในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มิได้
ขั้นตอนการควบรวมพรรคการเมือง สรุปได้ดังนี้
1) พรรคการเมือ งที่จ ะรวมกัน เพื่อ จัด ตั้ง เป็น พรรคการเมือ งใหม่ต้อ งขอความเห็น ชอบจาก
ที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมือง
2) เมื่อที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมืองเห็นชอบให้รวมกันแล้ว ให้หัวหน้าพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองจานวนพรรคการเมืองละ 10 คน ประชุมร่วมกันเพื่อดาเนินการร่างข้อบังคับ
ของพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ จากนั้นจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกของทุก พรรคการเมือง
ที่จะรวมกันเพื่อประชุมตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา 10 และดาเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามมาตรา 11 ส่วนการเรียกประชุมตั้งพรรคการเมืองต้องแจ้งให้สมาชิกของพรรคการเมืองที่จะรวมกันทราบ
ก่อนวัน ประชุมไม่น้ อยกว่า 7 วัน และให้ ดาเนินการต่อไปตามบทบั ญ ญั ติว่าด้วยการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
3) เมื่ อ นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งตามมาตรา 17
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีค าสั่ งให้ พ รรคการเมื อ งเดิ ม ที่ ร วมเข้ ากั น เป็ น อัน สิ้ น สุ ด ลง โดยให้ ส มาชิ กพรรคการเมื อ งเดิม เป็ น สมาชิ ก
พรรคการเมืองใหม่ที่จัดตั้งขึ้น และให้บรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของพรรคการเมืองเดิม
โอนไปเป็นของพรรคการเมืองใหม่ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศคาสั่ง “การสิ้นสุด” และการควบรวมพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา
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สาหรับกรณีการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองโดยการควบรวมพรรคการเมือง ตามหมวด 9 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น ปัจจุบันยังไม่เคยเกิดกรณีดังกล่าว
นอกจากนี้ ในวาระเริ่ ม แรกตามบทเฉพาะกาลของพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดาเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) กาหนดให้พรรคการเมืองที่จัดตั้ งหรือเป็น
พรรคการเมื องตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. 2550 และยั งด ารง
อยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ต้องดาเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด หากพรรคการเมืองไม่ดาเนินการหรือดาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาก็เป็นเหตุแห่งการสิ้นสุดของพรรคการเมืองด้วยเช่นกัน
บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (มาตรา 141)
ในวาระเริ่มแรกกาหนดให้พรรคการเมืองต้องดาเนินการในเรื่องและภายในระยะเวลา ดังนี้
1) แจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่แตกต่างจากที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง ให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
2) พรรคการเมืองใดที่ยังมีสมาชิกไม่ถึง 500 คน ต้องดาเนินการให้มี สมาชิกให้ครบ 500 คน ภายใน
180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
3) จัดให้มีทุนประเดิมจานวน 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ หากพรรคการเมืองมีเงินหรือทรั พย์สินอยู่แล้วจะกันเงิน
หรือทรัพย์สินที่มีอยู่แยกไว้เป็นทุนประเดิมก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบพร้อมด้วยหลักฐานการกันเงิน
ภายในระยะเวลาดังกล่าว
4) จัดให้สมาชิกจานวนไม่น้อยกว่า 500 คน ชาระค่าบารุงพรรคการเมืองสาหรับปีที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายในเวลา 180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
และให้พรรคการเมืองแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบพร้อมด้วยหลักฐานแสดงการชาระค่าบารุง
พรรคการเมืองสาหรับปีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายใน 15 วันนับแต่วันพ้นระยะเวลา
ชาระค่าบ ารุงพรรคการเมืองดังกล่าว สมาชิกที่ชาระค่าบารุงพรรคการเมืองดังกล่าว หากยังค้างค่าบารุง
พรรคการเมืองสาหรับปีก่อน ๆ อยู่เป็นจานวนเท่าไร ให้เป็นอันพับไป
5) จัดให้สมาชิกชาระเงินค่าบารุงพรรคการเมืองให้ได้จานวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน ภายใน 1 ปีนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และให้ได้จานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี
นับ แต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีดังกล่าวแล้ว ให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกที่มิได้ชาระค่าบารุงพรรคการเมืองเป็นอันสิ้นสุดลง และให้น ายทะเบียนสมาชิกแจ้งให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบ ตามรายการและวิธีการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกาหนด
6) จัด ให้มีการประชุม ใหญ่เพื่อ แก้ไขข้อบังคับ และจัดทาคาประกาศอุด มการณ์ท างการเมืองของ
พรรคการเมื อ งและนโยบายของพรรคการเมื อ งให้ ถู ก ต้ อ งตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
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รัฐธรรมนูญนี้ และเลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียน
สมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง ตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่แก้ไขใหม่ภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ การประชุมใหญ่ดังกล่าวนอกจากต้องดาเนินการ
ตามข้อบั งคับ ของพรรคการเมืองที่ใช้บั งคับอยู่แล้ ว ต้องมีหั วหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 4 สาขา
และมี ส มาชิ ก ของพรรคการเมือ งซึ่งรวมกัน แล้ ว มี จานวนไม่น้ อยกว่ า 250 คน เข้าร่ว มประชุม และมี สิ ท ธิ
ลงคะแนนเสียงในการแก้ไขข้อบังคับและเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคด้วย
7) จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งแจ้งรายการตามมาตรา 33 และมาตรา 35
ภายใน 180 วัน นับ แต่วัน ที่ พระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ นี้ ใช้บั งคับ ในกรณี ที่ ได้มีการจัดตั้งสาขา
พรรคการเมืองโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ให้ถือว่า
เป็ น การจั ด ตั้ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ นี้ แ ละให้ ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามที่ กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ แล้วให้แจ้งเป็นหนังสือยืนยันให้นายทะเบียนทราบภายในระยะเวลา
ดังกล่าวด้วย
ระยะเวลาที่กาหนดให้พรรคการเมืองต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จตาม 1)-7) พรรคการเมืองอาจทา
หนังสือขอขยายเวลาออกไปตามที่ จาเป็นก็ได้ แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันสิ้นกาหนดระยะเวลา
เมื่อครบระยะเวลาตาม 1)-7) หรือครบระยะเวลาที่ได้รับการขยายแล้ว พรรคการเมืองใดยังมิได้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จ ให้พรรคการเมืองนั้น “สิ้นสภาพ” ไป
ค าสั่ งหั วหน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 13/2561 เรื่ อง การด าเนิ น การตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน 2561
ในวาระเริ่มแรกกาหนดให้พรรคการเมืองต้องดาเนินการในเรื่องและภายในระยะเวลา ดังนี้
1) จัดให้มีทุนประเดิมจานวน 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดาเนินการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 มีผลใช้บังคับ
2) จั ด ให้ มี ส มาชิ ก ซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา 24 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จานวนไม่น้อยกว่า 500 คนชาระค่าบารุงพรรคการเมือง
สาหรับปี พ.ศ. 2561 ภายใน 180 วันนับแต่วันที่คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง
การดาเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน 2561
มี ผ ลใช้ บั งคั บ และให้ พ รรคการเมื อ งแจ้ งให้ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งทราบพร้อ มด้ ว ยหลั ก ฐานแสดง
การชาระค่าบารุงพรรคการเมืองภายใน 15 วันนับแต่วันพ้นระยะเวลาชาระค่าบารุงพรรคการเมืองดังกล่าว
3) จัดให้มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 ชาระค่าบารุงพรรคการเมือง
ให้ ได้ จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 5,000 คน ภายใน 1 ปี นั บ แต่ วัน ที่ ค าสั่ งหั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ
ที่ 13/2561 เรื่อง การดาเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่
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14 กันยายน 2561 มีผลใช้บังคับ และให้ได้จานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนภายใน 4 ปีนับแต่วันที่คาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติฉบั บ ดังกล่ าวมีผ ลใช้บังคับ และให้ นายทะเบียนสมาชิกแจ้งให้ นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบ ตามรายการและวิธีการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกาหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าพรรคการเมืองไม่สามารถดาเนินการตาม 1)-2) และมาตรา 141/1
(1) และ (2) ได้ภ ายในระยะเวลาที่กาหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีมติให้ขยายระยะเวลาดังกล่าว
ออกไปได้อีก 1 เท่าของระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแต่ละเรื่อง เมื่อครบระยะเวลาตาม 1)-2) หรือครบระยะเวลา
ตามมาตรา 141/1 วรรคสี่ หรือครบระยะเวลาที่คณะกรรมการมีมติให้ขยาย แล้วแต่กรณี ให้พรรคการเมือง
ที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ “สิ้นสภาพลง”
เมื่อพิจารณาข้อมูลพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ประกอบกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561
เรื่อง การดาเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน
2561 จ านวน 29 พรรค พบว่า ในจ านวนนี้ มี ถึง 14 พรรคที่ สิ้ น สภาพความเป็ น พรรคการเมื องด้ ว ยเหตุ
ที่ไม่สามารถดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ และภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดาเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เช่น การจัดให้มีทุนประเดิมจานวน 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
ภายใน 180 วัน หรือจัดให้มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จานวนไม่น้อยกว่า 500 คน ชาระค่าบารุงพรรคการเมือง
สาหรับปี พ.ศ. 2561 ภายใน 180 วัน เป็นต้น มีจานวน 14 พรรคการเมืองที่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ด้วยเหตุพรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับของพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และมีจานวน 1 พรรคที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งยุบ
พรรคการเมืองด้วยเหตุกระทาการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 92 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
อัน มีผลทาให้ คณะกรรมการบริห ารพรรคถูกเพิกถอนสิทธิ สมัครรับเลื อกตั้ง นอกจากนี้ เป็นที่น่าสั งเกตว่า
พรรคการเมืองที่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองดังกล่าวส่วนใหญ่จัดตั้งขึ้นมาได้เพียง 6-10 ปี เท่านั้น
ปัจจุบันถึงแม้ประเทศไทยจะมีพรรคการเมืองที่ยังดาเนินการอยู่มีจานวนมากถึง 86 พรรค (ข้อมูล
ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2562) แต่มีเพียงบางพรรคที่สามารถ
ปรับ ตัวและดาเนิ นกิจกรรมทางการเมืองมาได้อย่างยาวนานจนพั ฒ นาเป็นสถาบันทางการเมือง ในขณะที่
พรรคการเมืองส่ วนใหญ่ จัดตั้งขึ้น มาเพียงไม่นานก็เป็นอัน เลิกหรือถูกยุบพรรคไปในเวลาอันสั้น สาเหตุหนึ่ง
อาจเนื่ องมาจากกฎหมายพรรคการเมืองมีความเข้มงวดมากจนเกิน ไป ทั้ งนี้ จากรายงานการศึกษา เรื่อง
“การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” ทาการศึกษาโดย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ได้ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระบบกฎหมายของประเทศไทย สหพั น ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี สาธารณรัฐ ฝรั่ งเศส
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ราชอาณาจักรสเปน เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐตุรกี พบว่า เหตุในการยุบ
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พรรคการเมือ งของประเทศไทยนั้ น จะมีความแตกต่ างกับ ประเทศอื่ นในแง่ ที่น าเหตุเล็ กน้ อยหรือเป็นเรื่อง
ทางเทคนิค หรือการไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดมาเป็นเหตุในการยุบพรรคการเมือง ซึ่งในต่างประเทศ
เหตุในการยุบพรรคการเมืองจะต้องเป็นเรื่องร้ายแรงที่กระทบต่อระบอบการปกครองภายในรัฐ หรือกระทบต่อ
ความมั่นคง หรือเขตแดน หรืออธิปไตยภายในรัฐเท่านั้น อีกทั้งมติในการยุบพรรคการเมืองของต่างประเทศ
จะใช้มติพิเศษในการยุบพรรคการเมือง แต่ในประเทศไทยยังคงใช้มติเสียงข้างมากธรรมดาในการมีคาวินิจฉัย
ให้ยุบพรรคการเมือง นอกจากนี้ ผลของการยุบพรรคการเมืองของประเทศไทยมิได้ส่งผลกระทบเฉพาะตัว
พรรคการเมืองเท่านั้น แต่ยังกระทบไปถึงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารของ
พรรค ซึ่งแตกต่างไปจากผลของการยุบพรรคการเมืองในต่างประเทศที่จะเน้นลงโทษไปที่ตัวพรรคการเมือง
และจากรายงานการศึกษา เรื่อง “กฎหมายพรรคการเมืองและผลกระทบต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของพรรคการเมืองในประเทศไทย” ทาการศึกษาโดย พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ พบว่า ประเทศไทย
มีกฎหมายพรรคการเมืองมาแล้วหลายฉบับ แต่ดูเหมือนว่ากฎหมายพรรคการเมืองไม่ได้นามาซึ่งการพัฒนา
พรรคการเมืองอย่างแท้จริง พรรคการเมืองในประเทศไทยหลายพรรคยังคงเกิดขึ้น และเลิกหรือถูก ยุบพรรคไป
ในเวลาอั น สั้ น พรรคการเมื อ งส่ ว นใหญ่ ไม่ ได้ พั ฒ นาเป็ น สถาบั น ทางการเมื อ งอย่ า งแท้ จ ริ ง สาเหตุ อ าจ
เนื่ องมาจากข้อบั ญ ญัติในกฎหมายพรรคการเมืองเป็นการควบคุมพรรคการเมืองมากจนเกินไป อาจทาให้
พรรคการเมื อ งกลายเป็ น องค์ ก รที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของรั ฐ ไม่ ใช่ อ งค์ ก รอิ ส ระที่ ท าหน้ า ที่ เป็ น ตั ว แทน
ของประชาชนอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ดี แม้กฎหมายพรรคการเมืองจะมีลักษณะเป็นการควบคุมและบังคับให้พรรคการเมืองต้อง
ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนดจนถูกมองว่าเป็นอุปสรรคในการดาเนินงานของพรรคการเมือง
แต่สาหรับประเทศไทยยังคงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีกฎหมายพรรคการเมืองที่มีความเข้มงวดเพื่อเป็นกลไก
สาคัญในการควบคุมพรรคการเมืองที่ไม่มีความรับผิดชอบ หรือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นบางประการ
ต้องสิ้น สุดหรือถูกยุ บไป แต่ในขณะเดียวกัน ความเข้มงวดของกฎหมายก็ส่งผลให้พรรคการเมืองบางพรรค
ที่มีความตั้งใจในการทางานทางการเมืองแต่ต้องใช้เวลาในการพัฒนานั้นอาจถูกยุบเลิกไป อันเกิดจากความผิดพลาด
บางประการที่ไม่ได้ตั้งใจ เช่น ตั้งสาขาพรรคไม่ได้ในระยะเวลาและตามจานวนที่กาหนดไว้ในกฎหมาย เป็นต้น
การผ่ อนคลายความเข้ มงวดของกฎหมายจะช่วยท าให้ พ รรคการเมื องมี เสรีภ าพในการด าเนิ นงานมากขึ้ น
และมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต (สุจิต บุญบงการ, 2548)
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่สาคัญ
เนื่องจากพรรคการเมืองจะทาหน้าที่เป็น ตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน โดยจะ
นาเอาปัญหาหรือความต้องการของประชาชนมาแปลงเป็นนโยบายของพรรคและนานโยบายนั้นไปปฏิบัติ
เมื่อได้รับเลือกตั้งเข้าไปทาหน้าที่บริหารประเทศ กรณีพรรคการเมืองของประเทศไทยถึงแม้พรรคการเมือง
จะมีความส าคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่ห ลังจากที่พระราชบัญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. 2560 มี ผ ลใช้ บั งคั บ ปรากฏว่ ามี พ รรคการเมื อ งที่ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้
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ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดจนเป็น เหตุให้ต้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเป็นจานวนมากถึง 26
พรรค และศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งยุบพรรคการเมือง จานวน 1 พรรค
ส าหรั บ เหตุ แ ห่ งการสิ้ น สุ ด ของพรรคการเมื อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ ว ย
พรรคการเมื อ ง พ.ศ. 2560 มี 3 กรณี คื อ 1) การสิ้ น สภาพความเป็ น พรรคการเมื อ ง (ตามมาตรา 91)
2) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง (ตามมาตรา 92) และ 3) มีการควบรวมพรรคการเมือง (ตามหมวด 9
การควบรวมพรรคการเมือง) นอกจากนี้ ในวาระเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญ ญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561
เรื่อง การดาเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) กาหนดให้พรรคการเมือง
ที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
และยังดารงอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ
ต้องดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด หากพรรคการเมืองไม่ดาเนินการ
หรือดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาก็เป็นเหตุแห่งการสิ้นสุดของพรรคการเมืองด้วยเช่นกัน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายพรรคการเมื อง
ฉบั บ ที่ 7 ของประเทศไทย ซึ่ งได้ มี ก ารปรั บ แก้ ไขให้ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และบริ บ ททางการเมื อ ง
ที่เปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้กฎหมายพรรคการเมืองจะถูกมองว่าเป็นอุปสรรคในการดาเนินงานของพรรคการเมือง
เนื่องจากมีสภาพบังคับให้พรรคการเมืองต้องดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด หากพรรคการเมือง
ไม่ดาเนินการอาจส่งผลถึงขั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองหรือถูกยุบพรรคการเมืองได้ แต่หากพิจารณา
อีกแง่มุมหนึ่งความเข้มงวดของกฎหมายพรรคการเมืองอาจเป็นสิ่งกระตุ้นให้ พรรคการเมืองได้มีการปรับตัว
และพัฒนาจนเป็นสถาบันทางการเมืองได้อย่างแท้จริง
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