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บทคัดย่อ 

 

พรรคการเมืองนับเป็นสถาบันการเมืองที่มีความส าคัญอย่างมากส าหรับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การมีพรรคการเมืองที่เข้มแข็งย่อมเป็นพื้นฐานของ

การมีระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งด้วย บทความนี้มุ่งประเมินความเข้มแข็งของพรรคการ

เมืองไทยโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา 4 ประการ ได้แก่ หลักเกณฑ์เรื่องโครงสร้างของ

พรรคการเมือง หลักเกณฑ์เรื่องการรักษาวินัยของพรรค (party discipline) หลักเกณฑ์เรื่อง

การท าให้สาขาพรรคการเมืองเป็นกลไกเชื่อมโยงกับประชาชน และ หลักเกณฑ์เรื่องการ

สนับสนุนทางการเงินให้กับพรรคการเมือง อาศัยการวิเคราะห์ตัวบทกฎหมายโดยเฉพาะ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 และการวิเคราะห์

ข้อมูลที่เป็นทางการซึ่งเก็บรวบรวมไว้โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง บทความนี้พบว่า พรรคการเมืองไทยยังมีความไม่เข้มแข็งอย่าง

น้อย 4 ประการ คือ ประการแรก โครงสร้างของพรรคการเมืองไทยยังเป็นแบบ “รวมศูนย์

อ านาจ” ประการที่สอง พรรคการเมืองไทยยังมีปัญหาเรื่องการรักษาวินัยของพรรค ประการ

ที่สาม สาขาพรรคการเมืองยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะท ากิจกรรมทางการเมือง และ

ประการสุดท้าย ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากการสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐตกอยู่กับพรรค

การเมืองใหญ่เพียงสองพรรค (ขั้วอ านาจ) ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่พรรคการเมืองไทย บทความนี้ เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 อย่างน้อย 2 มาตรา คือ มาตรา 38 และ

มาตรา 78 

 

ค าส าคัญ: ความเป็นสถาบันของพรรคการเมือง ความเข้มแข็งของพรรคการเมืองไทย การ

พัฒนาพรรคการเมือง  
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Abstract 

 

 A modern representative democracy is not conceivable without political party. 

This article utilized the four indicators for institutionalizing political party developed 

by Preecha Hongkrirus et al. (2006) to examine whether Thai political party has 

been a strong political institution as democratic regime ideally expects. Those four 

indicators includes: (1) internal structure; (2) party discipline; (3) political party 

branch; and (4) state financial support to political party. Relying on two methods of 

examinations—content and quantitative analyses—using the 2007 Political Party Act 

and the official data collected by the Political Party Development Fund as main 

sources, this article found that most Thai political parties have faced several 

challenges to be institutionalized. This article thus suggests the Office of Election 

Commission or those who are relevant to make two main revisions in the 2007 

Political Party Act, particularly the Article 38 and 78. 

 

Keywords: Institutionalized Political Party; Strengths and Weaknesses of Thai 

Political Parties; Political Party Development   
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บทน า 

 

 

พรรคการเมืองนับเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความส าคัญต่อความก้าวหน้าขอ งระบอบ

ประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะความ

เคล่ือนไหวทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 3 

กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้ช่วยตอกย้ าภาพลักษณ์ความอ่อนแอของพรรคการเมืองไทยที่ยังคงมีลักษณะ

เป็นการรวมกลุ่มบนผลประโยชน์ของนักการเมืองภายใต้อิทธิพลและการชี้น าโดยบุคคลซึ่งมีฐานะเป็น

เสมือนเจ้าของและสมัครพรรคพวก มากกว่าภาพความเป็น “สถาบันทางการเมือง” ที่สามารถแสดง

บทบาทและท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของปวงชนได้อย่างแท้จริง 

บทความนี้มุ่งประเมินความเข้มแข็งของพรรคการเมืองไทยโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณา 4 

ประการที่ปรีชา หงษ์ไกรเลิศและคณะ (2549) ได้พัฒนาไว้ ประกอบด้วย (1) เกณฑ์พิจารณาในเรื่อง

โครงสร้างของพรรคการเมืองที่จะต้องมีความเข้มแข็งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น (2) เกณฑ์พิจารณา

ในเรื่องวินัยของพรรค (party discipline) ซึ่งพรรคการเมืองที่เข้มแข็งจะต้องมีความสามารถในการรักษา

วินัยของพรรคอย่างเอาจริงเอาจัง (3) เกณฑ์พิจารณาในเรื่องสาขาพรรคการเมือง โดยพรรคการเมือง

จะต้องมีการจัดโครงสร้างการบริหารของสาขาพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสามารถเป็นกลไกเชื่อมโยงกับ

ประชาชนได้ (4) เกณฑ์พิจารณาในเรื่องการได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐ เกณฑ์พิจารณาทั้งส่ี

ประการแม้จะพัฒนาขึ้นมาหลายปีแล้ว แต่ก็มีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้พิจารณาความเข้มแข็งของพรรค

การเมืองไทยในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพรรคการเมืองที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 ดังนั้น เมื่อกล่าวถึง “ความ

เข้มแข็ง” ของพรรคการเมืองในบทความนี้ จึงหมายถึงความเข้มแข็งในมิติความเป็นสถาบันทางการเมือง

ที่มีความสามารถในการแสดงบทบาทและท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของปวงชน มากกว่าความ

เข้มแข็งขององค์กรพรรค (party organization) ซึ่งเป็นการมองในมิติที่แคบ และมักให้ความสนใจเฉพาะ

ในเรื่องการจัดความสัมพันธ์ภายในพรรคให้เป็นเอกภาพเท่านั้น  

การน าเสนอของบทความนี้ แบ่งเป็น 4 ส่วน เริ่มต้นจากส่วนแรกว่าด้วยความส าคัญของพรรค

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการตอบค าถามในทางทฤษฎีที่ส าคัญว่าพรรคการเมืองไทยมี

ความส าคัญอย่างไรในการปกครองระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมื องมีบทบาทและหน้าที่ส าคัญ
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อะไรบ้างท่ีช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ท่ีส าคัญที่สุดและเป็นหัวใจของการน าเข้าสู่ประเด็น

ที่บทความนี้มุ่งท าการศึกษาก็คือ ท าไมจึงต้องพัฒนาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง 

จากนั้นในส่วนที่สองว่าด้วยแนวคิดและเกณฑ์พิจารณาเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรค

การเมือง เป็นการอธิบายเกี่ยวกับกรอบแนวคิดที่บทความน ามาใช้พิจารณาความเข้มแข็งของพรรค

การเมืองและระบบพรรคการเมืองในประเทศไทย ในส่วนที่สาม น าเสนอผลการวิเคราะห์ซึ่งอาศัยข้อมูล

ส าคัญเกี่ยวกับพรรคการเมืองในประเทศไทย ได้แก่ ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังด าเนินการอยู่ ณ วันที่ 2 

กรกฎาคม 2555 และสรุปการจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรคการเมือง ตั้งแต่ปี 2542–2555 ที่ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าขึ้น ร่วมกับตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตราส าคัญๆ ที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ.2550 ตลอดจนผลการศึกษาเกี่ยวกับพรรคการเมืองไทยชิ้นใหม่ๆ ที่นักวิชาการท่าน

อื่นค้นพบ เช่น บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ (2555) และ Chambers and Croissant (2010) เป็นต้น ส่วนสุดท้าย 

เป็นการสรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาพรรคการเมืองไทย 
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ความส าคัญของพรรคการเมือง 

ในระบอบประชาธิปไตย 
 

 

ในการปกครองแบบประชาธิปไตย พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนในการ

แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการปกครองในฐานะ “เจ้าของประเทศ” พรรคการเมืองมีบทบาทหน้าที่ใน

ฐานะ “ตัวกลาง” ในการเชื่อมโยงประชาชน กลุ่มทางสังคม กลุ่มผลประโยชน์ และสมาชิกพรรคเข้ากับ

สถาบันที่ใช้อ านาจทางการเมือง เช่น รัฐบาล รัฐสภา เป็นต้น ซึ่งบทบาทหน้าที่นี้สามารถด าเนินการได้ใน

หลายลักษณะ เช่น การสรรหาบุคคลมาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และการคัดสรรตั วแทนของพรรค

การเมืองเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งและด ารงต าแหน่งทางการเมือง การรวบรวมพลังประชาชนผู้มีสิทธิออก

เสียงเลือกตั้งให้มาสนับสนุนพรรคการเมืองเพื่อให้มีโอกาสเป็นรัฐบาลได้ รวมถึงการประสานประโยชน์อัน

เกิดจากความขัดแย้งเพื่อน าไปสู่การตกลงโดยวิถีทางของประชาธิปไตย เป็นต้น (วิสุทธิ์ โพธิแท่น 2544; 

Hofmeister and Grabow 2011) ในประเทศเผด็จการ พรรคการเมืองก็มีบทบาทและความส าคัญทางการ

เมืองเช่นกัน เนื่องจากเผด็จการบางรูปแบบมีพรรคการเมืองเป็นองค์กรส าคัญในการปฏิวัติและขับเคล่ือน

ทางสังคม กล่าวคือ ประเทศที่ปกครองด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์อาศัยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมือง

หลักพรรคเดียวที่มีความชอบธรรมในการด าเนินบทบาททางการเมืองทุกด้าน ประเทศที่ปกครองโดยผู้น า

สูงสุดคนเดียว (เช่น อียิปต์ ลิเบีย ตูนิเซีย ฯลฯ ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงต้นปี 2554) 

ก็อาศัยการจัดตั้งพรรคการเมืองของผู้น าและพรรคพวกเพียงพรรคเดียวเป็นกลไกการใช้และรักษาอ านาจ

ทางการเมือง (เสนีย์ ค าสุข 2554) 

พรรคการเมืองมีหลายรูปแบบและไม่ได้แข่งขันกันเฉพาะการเลือกตั้งเท่านั้น แต่พรรคการเมืองยัง

มีการจัดองค์กรและระดมสรรพก าลังในสังคมซึ่งเป็นพลังผลักดันระบอบการปกครองอย่างต่อเนื่อง พรรค

การเมืองจึงต้องมีพื้นฐานในการจัดองค์กรเป็นเวลายาวนาน มีแหล่งทรัพยากรที่เพียงพอ และมีสถานะทาง

กฎหมายในกระบวนการทางการเมือง พรรคการเมืองถือว่ามีความส าคัญในการเชื่อมโยงผู้น ากับผู้ตาม 

และท าให้ผลประโยชน์ส่วนตัวของประชาชน (หรือกลุ่ม) กลายเป็นทางเลือกเชิงนโยบายซึ่งเป็น

ผลประโยชน์ของส่วนรวม (Hofmeister and Grabow, 2011) ในหลายสังคม พรรคการเมืองยังมีส่วน

ส าคัญในการผลักดันผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ทางการเมืองด้วย เช่น การจัดกิจกรรมทางสังคม 
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การสร้างความยอมรับนับถือในบทบาทและสถานะของประชาชนและกลุ่มต่างๆ (เช่น พิจารณาผู้ลงสมัคร

รับเลือกตั้งจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นเพื่อดึงเสียงสนับสนุน) การส่งเสริมความรู้สึกมั่นคง ความผูกพัน และการ

บรรลุผลร่วมกันของคนในสังคม เป็นต้น (Uslaner, 2006) ดังนั้น พรรคการเมืองจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอันจะ

ขาดเสียมิได้ในการปกครองแทบทุกรูปแบบ 

ปรีชา หงษ์ไกรเลิศและคณะ (2549: 21-27) ได้สรุปไว้ว่าพรรคการเมืองมีบทบาทและหน้าที่ใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอยู่อย่างน้อย 7 ประการ ดังนี้ ประการแรก บทบาทและหน้าที่ในการให้

ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน กล่าวคือ พรรคการเมืองโดยทั่วไปย่อมมีปรัชญา ความเชื่อ อุดมการณ์ 

อุดมคติ หลักการ และวิธีการของตนในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น 

พรรคการเมืองจึงมีหน้าที่ในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนตามแนวทางของพรรคการเมืองของ

ตน โดยมีความเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นนโยบายในการแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนได้ดี

ที่สุด เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเกิดความเชื่อถือศรัทธาและเลือกพรรคการเมืองดังกล่าว

เข้าไปบริหารประเทศในที่สุด  

ประการที่สอง บทบาทและหน้าที่ในการสรรหาบุคคลมาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และการคัด

สรรตัวแทนของพรรคการเมืองเพื่อลงสมัครรับเ ลือกตั้งและด ารงต าแหน่งทางการเมือง การที่พรรค

การเมืองจะมีความเข้มแข็งหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับการสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นสมาชิกพรรค

การเมืองมากกว่าปริมาณ ถ้าพรรคการเมืองมีจ านวนสมาชิกที่มีคุณภาพมากเพียงพอและสามารถท าหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพในการชักชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนให้กับพรรคการเมือง

ของตน ก็ย่อมจะท าให้พรรคการเมืองนั้นได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลได้ พรรคการเมืองจึงต้องมีฐานที่เกิดจาก

จ านวนสมาชิกที่มีจ านวนมากเพียงพอที่จะท าให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่ม

ผลประโยชน์ (interest group) ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น สหภาพแรงงาน 

หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคาร สมาคมเกษตรกร สมาคมชาวประมง ฯลฯ กลุ่มผลประโยชน์

ทางสังคม เช่น สมาคมทางศาสนา สมาคมนันทนาการ สมาคมการกีฬา สมาคมสถาบันการศึกษา สมาคม

ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชน ฯลฯ และกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง เช่น สมาคม

ประชาธิปไตย สมาคมผู้ต่อต้านเผด็จการ ชมรมเรียกร้องเพื่อการเมืองที่มีคุณธรรม ฯลฯ 

 ประการที่สาม บทบาทและหน้าที่ในการระดมสรรพก าลังทางการเมือง  คือการรวบรวมพลัง

ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งให้มาสนับสนุนพรรคการเมืองเพื่อให้มีโอกาสเป็นรัฐบาล หรือมิฉะนั้น

ก็เข้าไปท าหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะฝ่ายค้าน พรรค

การเมืองจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนทั่วไป และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้สนับสนุน

นโยบายของพรรค พรรคการเมืองจึงต้องมีการสร้างเครือข่ายเพื่อใช้ในการติดต่อประสานประโยชน์กับ



11 

 

กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ และประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งในเมืองและชนบททั่วประเทศ เพื่อ

ประโยชน์ในการแสวงหาการสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงิน การ

ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้สมัครของพรรคการเมือง เพื่อให้พรรคการเมืองมีโอกาสชนะ

การเลือกตั้งและได้เป็นรัฐบาล 

ประการที่ส่ี บทบาทและหน้าที่ในการประสานประโยชน์อันเกิดจากความขัดแย้งเพื่อน าไปสู่การตก

ลงโดยวิถีทางของประชาธิปไตย ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ และปัญหาต่างๆ ของประชาชน

สามารถแก้ไขได้โดยพรรคการเมือง กล่าวคือ พรรคการเมืองจะท าการรวบรวมปัญหาและความต้องการ

ของประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มาศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อน าไปสู่การ

ตกลงร่วมกันทางการเมืองที่ประชนชนหรือกลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างสามารถยอมรับและสามารถตก

ลงกันได้ จากนั้นก็จะน าไปก าหนดเป็นนโยบายของพรรคการเมือง (party platform) เพื่อใช้เป็นนโยบาย

ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป และเมื่อพรรคการเมืองได้เป็นรัฐบาล

ก็จะไปเสนอการตรากฎหมายหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตามนโยบายของพรรคการเมืองที่ได้แถลงต่อ

สาธารณชนไว้ต่อไป ความขัดแย้งอันเกิดจากการต่อรองผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวระหว่างกลุ่มผลประโยชน์

ต่างๆ ก็จะสามารถประสานประโยชน์กันได้ ท าให้ลดความรุนแรงที่กลุ่มต่างๆ ที่อาจเผชิญหน้าหรือปะทะ

กันได้ผ่านกระบวนการดังกล่าว 

ประการที่ห้า บทบาทและหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของสมาชิกพรรคการเมืองและ

ประชาชน ในความหมายนี้ก็คือ ปัญหาและความต้องการของสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป

อาจได้รับการแก้ไขหรือท าให้เกิดผลส าเร็จได้ หากพรรคการเมืองท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรับเรื่องราว

และร้องทุกข์ โดยการรับฟังข้อมูลต่างๆ จากสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปซึ่ง อาจจะมิได้เป็น

สมาชิกของพรรคการเมืองนั้นก็ตาม จากนั้น เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองจะท าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์

กรณีที่เกิดขึ้น (case worker) เพื่อหาทางช่วยเหลือ ควบคู่ไปกับบทบาทนี้ พรรคการเมืองจึงต้องมีสาขา

พรรคการเมืองที่กระจายกันอยู่ท่ัวประเทศ 

ประการที่หก บทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านหรือผู้ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร ใน

ระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาพรรคการเมืองใดท่ีมีท่ีนั่งในสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึงกึ่งหนึ่ง หรือมิได้เข้า

ร่วมจัดตั้งรัฐบาลผสม (coalition government) ก็จะท าหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อท า

หน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารประเทศของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล ในระบอบประชาธิปไตยระบบ

ประธานาธิบดี ที่อ านาจบริหารแยกขาดจากอ านาจนิติบัญญัติชัดเจน พรรคการเมืองทั้งที่เป็นพรรค

เดียวกันกับประธานาธิบดีและที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้าม จะท าหน้าที่เสมือนเป็น “กระจกเงา” ที่คอยสะท้อนให้

ประชาชนได้เห็นถึงการบริหารประเทศของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้
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หรือไม่ การบริหารประเทศมีความเสียหายกับประเทศชาติหรือประชาชนหรือไม่ เพื่อที่ฝ่ายบริหารจะได้มี

ความระมัดระวังในการใช้อ านาจ และไม่น าพาประเทศชาติไปสู่การแตกความสามัคคี อันจะเป็นผลดีต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลเอง ในขณะเดียวกัน ประชาชนก็จะได้รับฟังรายงานจากพรรค

ฝ่ายค้านหรือพรรคที่มิได้เป็นฝ่ายบริหาร ซึ่งถือเป็นโอกาสของพรรคการเมืองดังกล่าวในการสร้างคะแนน

นิยมกับประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จนอาจท าให้มีโอกาสชนะการเลือกตั้งและได้เป็นรัฐบาลในการ

เลือกตั้งทั่วไปคราวต่อไปก็ได้ 

ประการที่เจ็ด บทบาทและหน้าที่ในการสร้างผู้น าทางการเมือง ในแต่ละวงการ ย่อมมีความ

ต้องการผู้น าที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป การสร้างผู้น าทางการเมืองจึงเป็นหน้าที่

ของพรรคการเมืองโดยตรง กล่าวคือ ผู้ท่ีเคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้น าในวงการอื่นๆ เช่น วงการธุรกิจ ระบบ

ราชการ ภาคประชาสังคม ฯลฯ เมื่อสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดแล้ว ย่อมได้รับการ

กล่อมเกลาทางการเมือง (political socialization) ผ่านกลไกการพัฒนาภาวะผู้น าทางการเมืองที่มี

ประสิทธิภาพของพรรคการเมืองนั้น ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้ว เช่น 

ประเทศในอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ฯลฯ ที่มีผู้น าทางการเมืองที่มี

คุณภาพ ทั้งๆ ที่ผู้น าเหล่านั้นในอดีตอาจเคยเป็นนักแสดง นักธุรกิจ นักการศาสนา นักการทหาร 

นักวิชาการ และอาชีพอื่นๆ มาก่อน แต่การหล่อหลอมภาวะผู้น าทางการเมือง (political leadership) ของ

พรรคการเมืองได้ท าให้พวกเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้น าทางการเมืองที่โดดเด่นได้ 

เมื่อพรรคการเมืองมีบทบาทและหน้าที่ส าคัญหลายประการดังที่กล่าวมา พรรคการเมืองจึงเป็น

ส่ิงจ าเป็นอันจะขาดเสียมิได้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยให้มี

ความเข้มแข็งและย่ังยืนแนวทางหนึ่งที่ทั่วโลกเห็นพ้องต้องกันก็คือการพัฒนาให้พรรคการเมืองมีความ

เข้มแข็ง สามารถแสดงบทบาทและท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของปวงชนได้ หรือเป็น “สถาบันทาง

การเมืองของประชาชน” นั่นเอง 
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ตารางที่ 2.1 บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

บทบาทและหน้าที่ แนวทาง 

1. ให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน 

 

พรรคการเมืองท าหน้าที่ ให้ความรู้ทางการเมืองแก่

ประชาชนตามแนวทางของพรรคการเมืองของตน ซึ่งเชื่อ

ว่าจะเป็นนโยบายในการแก้ปัญหาของประเทศชาติและ

ประชาชนได้ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้งได้เลือกพรรคการเมืองของตน 

 

2. สรรหาบุคคลมาเป็นสมาชิกพรรค

การเมือง และการคัดสรรตัวแทนของ

พรรคการเมืองเพื่อลงสมัครรับเลือกต้ัง

และด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 

การที่พรรคการเมืองจะมีความเข้มแข็งย่อมขึ้นอยู่กับการ

สรรหาบุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

มากกว่าปริมาณ ถ้าพรรคการเมืองมีจ านวนสมาชิกที่มี

คุณภาพมากเพียงพอและสามารถท าหน้าที่อ ย่างมี

ประสิทธิภาพในการชักชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ออกเสียงลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองของตน ก็ย่อมจะ

ท าให้พรรคการเมืองนั้นได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลได้ 

 

3.ระดมสรรพก าลังทางการเมือง 

 

มีเครือข่ ายโยงใยติดต่อประสานประโยชน์กับกลุ่ม

ผลประโยชน์ต่างๆ และประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้งทั้งในเมืองและชนบททั่วประเทศในการแสวงหา

การสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนทาง

การเงิน การประชาสัมพันธ์ การออกเสียงลงคะแนนให้

ผู้สมัครของพรรคการเมือง เพื่อให้พรรคการเมืองมีโอกาส

ได้เป็นรัฐบาล 

 

4. ประสานประโยชน์อันเกิดจากความ

ขัดแย้งเพื่อน าไปสู่การตกลงโดยวิถีทาง

ของประชาธิปไตย 

 

พรรคการเมืองจะรวบรวมปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มาศึกษาถึงสาเหตุ

และแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อน าไปสู่การตกลงร่วมกัน

ทางการเมืองที่ประชนชนหรือกลุ่มที่มีความคิดเห็น

แตกต่างสามารถยอมรับและสามารถตกลงกันได้ 
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บทบาทและหน้าที่ แนวทาง 

5. เป็นศูนย์กลางทางการเมืองของสมาชิก

พรรคการเมืองและประชาชน 

 

พรรคการเมืองท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรับเรื่องราวและ

ร้องทุกข์ พรรคการเมืองจะท าหน้าที่ในการรับฟังข้อมูล

ต่างๆ จากสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชน ถึงแม้ว่า

บุคคลใดจะมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นก็ตาม 

เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองจะท าหน้าที่ศึกษาและ

วิเคราะห์กรณีที่เกิดขึ้น (case worker) เพื่อหาทาง

ช่วยเหลือ ดังนั้น พรรคการเมืองจึงต้องมีสาขาพรรค

การเมืองที่กระจายกันอยู่ท่ัวประเทศ 

 

6. ท างานในฐานะฝ่ายค้าน 

 

พรรคฝ่ายค้านจะท าหน้าที่เสมือนเป็น “กระจกเงา” ที่คอย

สะท้อนให้ประชาชนได้เห็นถึงการบริหารประเทศของฝ่าย

บริหารว่าได้บริหารประเทศเป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลง

ไว้หรือไม่  การบริหารประเทศมีความเสียหายกับ

ประเทศชาติหรือประชาชนหรือไม่ เพื่อที่รัฐบาลจะต้อง

บริหารประเทศด้วยความระมัดระวังและไม่แตกความ

สามัคคี อันจะเป็นผลดีต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

ประเทศของรัฐบาล และประชาชนก็จะได้รับฟังรายงาน

จากพรรคฝ่ายค้านได้  

 

7. สร้างผู้น าทางการเมือง 

 

การสร้างผู้น าทางการเมืองเป็นหน้าที่ของพรรคการเมือง

โดยตรง เนื่องจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งผู้น าในต่างสาขา

เมื่อสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้ว ย่อมได้รับ

การกล่อมเกลาทางการเมือง (political socialization) 

ผ่านกลไกการพัฒนาภาวะผู้น าทางการเมืองของพรรคที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

ท่ีมา: ปรีชา หงษไ์กรเลศิและคณะ (2549: 21-27) 
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การสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง: 

แนวคิดและเกณฑ์พิจารณา 

 

 

ระบอบประชาธิปไตยเป็นการผสมผสานของกระบวนการในการปกครองตนเองทั้งที่เป็นแบบ

ทางการและในทางสังคมอย่างเป็นพลวัต ดังจะเห็นได้ว่าระบอบประชาธิปไตยไม่เพียงแต่เป็นเรื่องการมี

ส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะ (public life) เช่น การรณรงค์หาเสียง การไปลงคะแนนเลือกตั้ง การประชุม

รัฐสภา การเป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมกับกลุ่มทางสังคม เท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของการออกแบบและ

สถาปนาสถาบันทางการเมืองและสถาบันทางสังคม ซึ่งรวมถึงรัฐธรรมนูญและองค์กรต่างๆ ที่บัญญัติขึ้น 

สิทธิที่ได้รับการรับรอง เสรีภาพของส่ือมวลชน กระบวนการเลือกตั้ง กระบวนการตุลาการ ตลอดจน

ค่านิยมท่ีมีร่วมกันและองค์กรทางสังคมต่างๆ ด้วย การสถาปนาสถาบันทางการเมืองและสถาบันทางสังคม

เหล่านี้ยังมีส่วนส าคัญในการด ารงรักษาการมีส่วนร่วม และป้องกันการใช้อ านาจที่เกินเลย ดังนั้น ความ

เชื่อมโยงและความสมดุลกันระหว่างการมีส่วนร่วมกับสถาบันจึงเป็นส่ิงที่ส าคัญย่ิง กล่าวคือ การมีส่วนร่วม

โดยไม่มีสถาบันต่างๆ นั้นจะเป็นความสับสนวุ่นวาย ไร้ประสิทธิภาพ และมีแนวโน้มที่จะตอบสนองคน

เพียงไม่กี่คนแต่คนส่วนใหญ่เสียประโยชน์ ส่วนสถาบันต่างๆ ท่ีขาดการมีส่วนร่วมก็จะกลายเป็นการท างาน

ที่ไร้ประโยชน์ และในกรณีที่เลวร้ายท่ีสุดจะกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมจากข้างบนเท่านั้น 

ในการสร้างพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน (political party as a 

political institution) นั้น โจเซฟ ลาพาลอมบารา และไมรอน ไวเนอร์ (Joseph LaPalombara and Myron 

Weiner, 1966 อ้างใน ปรีชา หงษไ์กรเลิศและคณะ, 2549: 25) เสนอว่ามีวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

อยู่ 4 ประการ กล่าวคือ ประการแรก พรรคการเมืองต้องมีความย่ังยืน โดยความย่ังยืนของพรรคการเมือง

จะต้องไม่ขึ้นอยู่กับชีวิตหรืออ านาจของผู้น าในพรรคการเมือง ประการต่อมา พรรคการเมืองต้องมีสาขา

พรรคการเมืองที่กระจายไปสู่ชนบท โดยมีโครงข่ายการติดต่อส่ือสารระหว่างส านักงานใหญ่และสาขาพรรค

การเมือง ประการที่สาม บรรดากลุ่มผู้น าในพรรคการเมืองมีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะรวมอ านาจการ

ตัดสินนโยบายต่างๆ มาให้พรรคการเมืองของตนแต่ผู้เดียว หรืออย่างน้อยที่สุดอาจอาศัยการเข้าร่วมกับ

พรรคการเมืองอื่นก็ได้ แต่ต้องมิใช่การใช้อิทธิพลเข้าแทรกแซงนโยบายซึ่งเป็นความหมายหลักของกลุ่ม
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ผลประโยชน์เท่านั้น และประการสุดท้าย พรรคการเมืองต้องมีความพยายามที่จะหาคะแนนนิยมเมื่อมีการ

เลือกตั้ง และแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไปเมื่อไม่มีการเลือกตั้ง 

นอกจากนี้ การสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาพรรคการเมืองก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจาก

ความเข้มแข็งของสาขาพรรคการเมือง ย่อมท าให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งในระดับชาติได้เป็นอย่างดี 

ปรีชา หงส์ไกรเลิศและคณะ (2549: 24-25) สรุปว่าสาขาพรรคการเมืองมีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญ 

10 ประการ ดังน้ี 

(1) บทบาทและหน้าที่ในการสร้างผู้น าทางการเมืองในระดับท้องถิ่น 

(2) บทบาทและหน้าที่ในการสร้างรากฐานให้พรรคการเมืองในระดับชาติมีความเข้มแข็ง 

(3) บทบาทและหน้าที่ในการเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารในชุมชนท้องถิ่นให้กับ

พรรคการเมืองในระดับชาติ 

(4) บทบาทและหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในระดับรากหญ้าที่มี

ความสนใจนโยบายและวิธีด าเนินงานของพรรคการเมืองในระดับชาติ 

(5) บทบาทและหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมการเลือกตั้งของพรรคการเมืองใน

การเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

(6) บทบาทและหน้าที่ในการคัดสรรผู้มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมมาเป็น

ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในเขตเลือกตั้ง 

(7) บทบาทและหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางของสมาชิกพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์

และประชาชนในท้องถิ่น 

(8) บทบาทและหน้าที่ในการเป็นส่ือประสานระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรค

การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และประชาชนในท้องถิ่น 

(9) บทบาทและหน้าที่ในการระดมทุนทางการเงินเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองให้มี

ความเข้มแข็ง เพราะสาขาพรรคการเมืองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนและกลุ่ม

ผลประโยชน์ต่างๆ ในท้องถิ่น 

(10) บทบาทและหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคให้สมาชิกพรรค

การเมืองประชาชน และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ดังนั้น การพัฒนาพรรคการเมืองให้เข้มแข็งจะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้สาขาพรรค

การเมืองสามารถแสดงบทบาทและท าหน้าที่ดังที่กล่าวมา เพื่อให้สาขาพรรคการเมืองเป็นฐานรากในการ

พัฒนาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็งต่อไป 

จากแนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองข้างต้น จะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองใน

ฐานะสถาบันทางการเมืองของประชาชน (political party as a mass party) จะต้องมีกิจกรรมทางการเมือง

ตามบทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยู่ตลอดเวลา ท้ังในเวลาที่มีการเลือกตั้ง

และไม่มีการเลือกตั้ง การสร้างพรรคการเมืองเพื่อน าไปสู่ความเป็นสถาบัน (institutionization) จึงต้องท า

ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันของประชาชนอย่างแท้จริง มิใช่เป็นแต่เพียงในนาม แต่ในทางปฏิบัติกลับ

กลายเป็นพรรคการเมืองของกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลซึ่งต้องการที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่ม

พวกพ้องของตนโดยใช้ชื่อประชาชนมากล่าวอ้างเพื่อความชอบธรรมในระบอบประชาธิ ปไตยเท่านั้น 

(ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ, 2548) ด้วยเหตุนี้ การสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองเพื่อให้เป็นสถาบัน

ทางการเมืองของประชาชนจะต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 4 ประการ (ปรีชา หงษ์ไกรเลิศและคณะ, 

2549: 26-27) คือ ประการแรก โครงสร้างของพรรคการเมืองจะต้องมีความเข้มแข็งทั้งระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่น ประการต่อมา พรรคการเมืองมีความสามารถในการรักษาวินัยของพรรค (party discipline) 

ประการที่สาม การจัดโครงสร้างการบริหารของพรรคต้องให้ความส าคัญกับการท าให้สาขาพรรคการเมือง

มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกเชื่อมโยงกับประชาชน ประการสุดท้าย รัฐจะต้องมีส่วนสนับสนุนในเรื่องการ

จัดระเบียบทางการเงินให้กับพรรคการเมืองโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองขึ้นมา  
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-4- 

ความเข้มแข็งของพรรคการเมืองไทย: 

ข้อสังเกตเบื้องต้น 

 

 

 

พรรคการเมืองที่เข้มแข็ง...ต้องมีความยั่งยืน โดยความยั่งยืนของพรรคการเมืองจะต้องไม่

ขึ้นอยู่กับชีวิตหรืออ านาจของผู้น าในพรรคการเมือง ต้องมีสาขาพรรคการเมืองที่กระจายไปสู่

ชนบท บรรดากลุ่มผู้น าในพรรคการเมืองมีความต้ังใจอย่างแท้จริงที่จะรวมอ านาจการตัดสิน

นโยบายต่างๆ มาให้พรรคการเมืองของตนแต่ผู้เดียว หรือมิฉะน้ันก็เข้าร่วมกับพรรคการเมือง

อื่น ที่ส าคัญ...พรรคการเมืองต้องมีความพยายามที่จะหาคะแนนนิยมเมื่อมีการเลือกต้ัง และ

แสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไปเมื่อไม่มีการเลือกต้ัง 

 

- Joseph LaPalombara and Myron Weiner (1966) 

 

 

การพัฒนาให้พรรคการเมืองและระบบพรรคการเมืองมีความสามารถในการตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนเป็นความท้าทายที่ประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ทั่วโลกต้องเผชิญอยู่เสมอ (Carey 

and Reynolds, 2007; Cox, 1997; LaPalombara and Weiner, 1966) และในกรณีของประเทศไทยก็

มิได้เป็นข้อยกเว้น ผลจากการน าหลักเกณฑ์ 4 ประการดังที่กล่าวมาในตอนที่แล้วไปใช้ประเมินความ

เข้มแข็งของพรรคการเมืองไทยในปัจจุบัน พบว่า พรรคการเมืองไทยยังไม่มีความเป็นสถาบันทางการเมือง

สมกับที่ระบอบประชาธิปไตยคาดหวัง กล่าวคือ โครงสร้างของพรรคการเมืองไทยยังเป็นแบบ “รวมศูนย์

อ านาจ” สาขาพรรคการเมืองยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะท ากิจกรรมทางการเมือง ในขณะที่ผลประโยชน์

ส่วนใหญ่จากการสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐตกอยู่กับพรรคการเมืองใหญ่เพียงสองพรรค (ขั้วอ านาจ)  

(1) โครงสร้างของพรรคการเมืองไทยยังเป็นแบบ “รวมศูนย์อ านาจ” 

ในประเทศที่มีประชาธิปไตยก้าวหน้า โครงสร้างของพรรคการเมืองจะมีความเข้มแข็งทั้งระดับชาติ

และระดับท้องถิ่น กล่าวคือ คณะกรรมการของพรรคระดับชาติ (national committee) หรือคณะกรรมการ
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กลางของพรรค (central committee) จะประกอบด้วยตัวแทนของสาขาพรรคในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 

ไม่ว่าจะเป็นสาขาพรรคที่แบ่งตามลักษณะของการรวมผลประโยชน์ (interest aggregation) เช่น สหภาพ

แรงงาน สมาคมเกษตรกรรม สมาคมอุตสาหกรรม สหกรณ์ ชมรม ฯลฯ หรือแบ่งตามเขตการเลือกตั้ง 

(constituency) เช่น คณะกรรมการของพรรคการเมืองในระดับต่างๆ นับตั้งแต่เขตการเลือกตั้งขึ้นมาถึง

ระดับชาติในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้ พรรคการเมืองในประเทศเหล่านี้ยังมีการจัดตั้งสาขาพรรค

การเมืองขึ้นตามเขตการเลือกตั้งทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นรากฐานให้กับพรรคการเมือง

ของตนอีกด้วย (ปรีชา หงษ์ไกรเลิศและคณะ, 2549: 26) 

ประเทศไทยมีความพยายามในการสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีการพัฒนาเข้มแข็งผ่านมาตรการ

ทางกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทน

ราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง และการน าการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (party list) ซึ่งเป็นระบบการ

เลือกตั้งที่พรรคการเมืองมีอ านาจสูงในการคัดสรรผู้สมัคร มาใช้ร่วมกับระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.

2550 ยังก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมบทบาทของสาขาพรรคการเมือง โดยบัญญัติไว้ใน มาตรา 37 “ใน

กรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทน

ต าแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อให้ความ

เห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรของพรรคการเมืองทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วนในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของสาขาพรรคการเมืองนั้น”  

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยชิ้นใหม่ๆ ของนักวิชาการหลายท่าน
1
 สรุปสอดคล้องกันว่าอ านาจในการ

ตัดสินใจของพรรคการเมืองไทยยังคงรวมศูนย์อยู่ที่ผู้น าหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลภายในพรรค บุญศรี มีวงศ์

อุโฆษ (2555) ท าการศึกษาข้อบังคับของสองพรรคการเมืองใหญ่ในประเทศไทยคือ พรรคประชาธิปัตย์

และพรรคเพื่อไทย พบว่า การก าหนดสัดส่วนของบุคคลที่จะเข้าร่วมในการประชุมใหญ่ของทั้งสองพรรคได้

ให้น้ าหนักไปที่กรรมการบริหารพรรค สมาชิกที่เป็นรัฐมนตรี (ถ้ามี) สมาชิกที่เป็นสภาผู้แทนราษฎร และ

ประธานสาขาพรรคหรือผู้แทนเท่านั้น ท าให้การตัดสินใจในเรื่องส าคัญๆ ของพรรค โดยเฉพาะเรื่องการ

พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นการตัดสินใจของสมาชิกระดับบนเท่านั้น ในขณะที่สมาชิกพรรค

ทั่วไปแทบจะไม่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมได้เลย พรรคการเมืองของไทยจึงมีลักษณะเป็น “พรรคของผู้น า 

(elite parties)” ที่มีโครงสร้างองค์กรที่อ่อนแอ มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน และขาดศักยภาพใน

                                                           
1
 ดูตัวอย่างงานวิจัยท่ีน่าสนใจ เช่น ณรงค์เดช สรุโฆษิต (2554) บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ (2555) วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 

(2554) Croissant and Chambers (2010) Hicken (2009) Siripan Noksuan Sawasdee (2006) เป็นต้น 
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การริเริ่มและผลักดันนโยบาย พรรคการเมืองต่างๆ ของไทยมุ่งความสนใจไปที่การคัดเลือกบุคคลเพื่อลง

สมัครรับเลือกตั้ง และแสดงบทบาทในทางนิติบัญญัติและบริหารเท่านั้น (Croissant and Chambers, 

2010: 217)  

นอกจากนี้ จากข้อมูลพรรคการเมืองที่ด าเนินการอยู่ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2555
2
 ของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (2555) พบว่า ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีพรรคการเมืองที่ยังด าเนินการอยู่

ทั้งส้ิน 54 พรรค ในจ านวนนี้มีเพียง 2 พรรคเท่านั้นที่มีสาขาพรรคมากกว่า 10 สาขา คือพรรค

ประชาธิปัตย์ (178 สาขา) และพรรคไทยพอเพียง (11 สาขา) ในขณะที่พรรคการเมืองที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมา

ได้ไม่นานจ านวน 11 พรรค
3
ยังไม่มีสาขาพรรคการเมืองเลยแม้แต่สาขาเดียว (ภาพที่ 4.1) และเมื่อ

พิจารณาจ านวนสาขาพรรคการเมืองของทุกพรรครวมกันก็มีเพียง 377 สาขาเท่านั้น ซึ่งเป็นจ านวนที่

มากกว่าจ านวนเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตที่แบ่งออกเป็น 375 เขต 

เพียงเล็กน้อย (ตารางท่ี 4.1) สะท้อนให้เห็นว่าพรรคการเมืองของประเทศไทยส่วนใหญ่มุ่งตั้งสาขาพรรค

ขึ้นมาเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.

2550 บัญญัติไว้เท่านั้น โดยมิได้ให้ความส าคัญกับการตั้งสาขาพรรคให้กระจายไปในพื้นที่ต่างๆ อย่าง

ทั่วถึง เพื่อให้สาขาพรรคเป็นกลไกของพรรคในการเชื่อมโยงกับประชาชน อันจะเป็นการวางรากฐานความ

เข้มแข็งใหแ้ก่พรรคการเมืองนั้นๆ เอง 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการปรับปรุงข้อมูลพรรคการเมืองท่ีด าเนินการอยู่เป็นประจ า การวิเคราะห์ในส่วน

นี้จึงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันที่สุด ณ วันท่ีท าการศึกษา    

3
 พรรคการเมืองท่ียังไม่มีการจัดต้ังสาขาพรรค ประกอบด้วยพรรคชีวิตท่ีดีกว่า (ก่อตั้ง 6 ตุลาคม 2542) พรรครักชาวนา

ไทย (ก่อตั้ง 21 กันยายน 2554) พรรคแรงงานไทยสามัคคี (ก่อตั้ง 29 กันยายน 2554) พรรคสัจจานุภาพ (ก่อตั้ง 13 

กุมภาพันธ์ 2555) พรรคพลังสหกรณ์ (ก่อตั้ง 20 กุมภาพันธ์ 2555) พรรครวมพลังใหม่ (ก่อตั้ง 28 มีนาคม 2555) 

พรรคท้องถ่ินไทย (ก่อตั้ง 30 มีนาคม 2555) พรรคอนุรักษ์สยาม (ก่อตั้ง 2 พฤษภาคม 2555) พรรคไทยก้าวไกล 

(ก่อตั้ง 13 มิถุนายน 2555) พรรคพลังเครือข่ายประชาชน (ก่อตั้ง 11 กรกฎาคม 2555) พรรคไทยรักชาติ (ก่อตั้ง 27 

กรกฎาคม 2555) พรรคถ่ินกาขาว (ก่อตั้ง 7 สิงหาคม 2555)  
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ภาพที่ 4.1 จ านวนพรรคการเมืองแยกตามจ านวนสาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรค 

 

ข้อมูล: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2555ก) 

 

ตารางที่ 4.1 จ านวนสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองที่มีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร 

พรรคการเมือง ปีที่ก่อตั้ง* จ านวนสาขา** จ านวน ส.ส.*** 

เพื่อไทย 2550 5 263 

ประชาธิปัตย์ 2525 178 160 

ภูมิใจไทย 2551 5 34 

ชาติไทยพัฒนา 2551 7 19 

ชาติพัฒนา 2550 4 7 

พลังชล 2554 4 7 

รักประเทศไทย 2553 4 4 

มาตุภูมิ 2551 4 2 

รักษ์สันติ 2554 4 1 

มหาชน 2541 9 1 

ประชาธิปไตยใหม่ 2554 4 1 

ข้อมูล:  * , ** ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2555ก) *** ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2554) 
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(2) พรรคการเมืองไทยยังมีปัญหาเรื่องการรักษาวินัยของพรรค (party discipline)   

พรรคการเมืองที่เข้มแข็งต้องมีความสามารถในการรักษาและเอาจริงเอาจังกับการบังคับใช้วินัย

ของพรรค พรรคการเมืองจะต้องมีระเบียบข้อบังคับ และมีการลงโทษทางวินัยแก่สมาชิกของพรรคที่

กระท าการฝ่าฝืนมติของพรรคอย่างเฉียบขาด การรักษาวินัยของพรรคเป็นมาตรการส าคัญในการสร้าง

พรรคการเมืองให้เข้มแข็ง (ปรีชา หงษ์ไกรเลิศและคณะ, 2549: 26) พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 วางหลักการที่เป็นการส่งเสริมให้พรรคการเมืองไทย

สามารถรักษาวินัยของพรรคในหลายมาตรา ที่ส าคัญ เช่น มาตรา 20 (4) บัญญัติให้สมาชิกภาพของ

สมาชิกพรรคการเมืองส้ินสุดลงเมื่อ “พรรคการเมืองมีมติให้ออกตามข้อบังคับพรรคการเมืองเพราะ

กระท าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุร้ายแรงอื่น” 

การส้ินสุดสมาชิกภาพตามมาตรา 20 (4) นี้ “ถ้าสมาชิกผู้นั้นด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรด้วย มติของพรรคการเมืองต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม

ในส่ีของจ านวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองทั้งหมด 

และการลงมติให้ลงคะแนนลับ...” 

นอกจากนี้ “...ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรค

การเมืองมีมติ คัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา 65 วรรคสาม
4
 ของรัฐธรรมนูญ และศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา 65 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญให้ถือว่าสมาชิก

ภาพส้ินสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตาม

มาตรา 65 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยหรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคการเมืองนั้นต่อไปก็ได้” 

ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 จะให้

ความส าคัญกับการรักษาวินัยของพรรคการเมือง แต่การด าเนินการใดๆ เพื่อรักษาวินัยของพรรคการเมือง

                                                           
4
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 วรรคสาม บัญญัติว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่ง

เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจ านวนท่ีก าหนดใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองท่ีตน

เป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแย้ง

กับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย” 
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นั้นก็ยังมีข้อจ ากัด โดยเฉพาะข้อจ ากัดตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติ

คุ้มครองในเรื่องสถานะและความเป็นอิสระในความเป็นผู้แทนปวงชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ ซึ่ง

เง่ือนไขดังกล่าวในความเห็นของนักนิติศาสตร์บางท่านมีลักษณะ “เปิดช่อง” ให้สามารถตีความได้อย่าง

กว้างขวางถึงขนาดที่พรรคการเมืองไม่สามารถขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ออกจากการเป็นสมาชิกได้

เลยก็เป็นได้ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2554) ปัญหาเรื่องวินัยของพรรคการเมืองจึงเป็นประเด็นที่ยังมีการ

ถกเถียงกันอยูใ่นหลายแง่มุม ดังที่ลิขิต ธีรเวคิน (2555) ให้ความเห็นว่า 

  

“ที่ผ่านมาพรรคการเมืองไทยประสบปัญหาเรื่องนักการเมืองไม่รักษาวินัยของพรรค

การเมือง ท าให้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต้องมีการบัญญัติไว้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ต้องสังกัดพรรคการเมืองอย่างน้อย 90 วันก่อนวัน

เลือกตั้ง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง แต่บทบัญญัติเช่นนี้ยังคงมีอยู่เพื่อช่วยให้พรรค

การเมืองสามารถควบคุมนักการเมืองให้รักษาวินัยของพรรคได้”  

 

ความเห็นของลิขิตดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าในทางปฏิบัติ พรรคการเมืองของไทยส่วนใหญ่ยังไม่

มีความสามารถเพียงพอในการรักษาวินัยพรรคของตนมากนัก และจ าเป็นต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมาย 

เช่น การบังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง ตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 101 (3) และสิทธิในการให้สมาชิก

พรรคพ้นจากสมาชิกภาพดังท่ีกล่าวมา เป็นต้น 

 

ตารางที่ 4.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

มาตรา  101 บุคคลผู้ มีคุณสมบัติดั งต่อไปนี้  เป็นผู้ มี สิทธิ สมัครรับ เ ลือกตั้ ง เป็ น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 

(3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่ วไปเพราะ

เหตุยุบสภา ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็น

เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 

(4) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
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ดังต่อไปนี้ด้วย 

(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่

น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 

(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่

น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 

(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็น

เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 

(5) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบสัดส่วนต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตาม (๔) ด้วยแต่

ลักษณะดังกล่าวในกรณีใดที่ก าหนดถึงจังหวัด ให้หมายถึงกลุ่มจังหวัด 

(6) คุณสมบัติอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 

ท่ีมา: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 

 

(3) สาขาพรรคการเมืองยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะท ากิจกรรมทางการเมือง 

พรรคการเมืองในประเทศประชาธิปไตยก้าวหน้ามักอาศัยกลไกสาขาพรรคการเมืองเป็นกลไก

ขับเคล่ือนกิจกรรมของพรรคในระดับพื้นที่ พรรคการเมืองที่เข้มแข็งจะมีการก าหนดต าแหน่งของ

เจ้าหน้าที่ส าหรับการบริหารสาขาพรรคการเมือง เพื่อท ากิจกรรมทางการเมืองของพรรค และสนองตอบ

บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมืองในการสร้างผู้น าทางการเมืองซึ่งต้องเริ่มจากระดับท้องถิ่นขึ้นมา 

(ปรีชา หงษ์ไกรเลิศและคณะ, 2549: 27) อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ.2550 ก าหนดให้การจัดโครงสร้างการบริหารสาขาพรรคการเมืองเป็นรูปแบบ 

“คณะกรรมการสาขาพรรค” ประกอบด้วยต าแหน่งต่างๆ ดังนี้  

1) ประธานสาขาพรรคการเมือง 

2) รองประธานสาขาพรรคการเมือง  

3) เลขานุการสาขาพรรคการเมือง  

4) รองเลขานุการสาขาพรรคการเมือง 
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5) เหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง  

6) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคการเมือง  

7) โฆษกสาขาพรรคการเมือง  

จากโครงสร้างดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ต าแหน่งต่างๆ ที่ก าหนดให้มีอยู่ในสาขาพรรคการเมืองของ

ไทยในปัจจุบันก าหนดให้มีเฉพาะต าแหน่งในทางบริหารและธุรการเพื่อประโยชน์ในการจัดการ

ส านักงานสาขาพรรคเท่าน้ัน แต่มิได้ก าหนดต าแหน่งโดยมุ่งเน้นไปที่บทบาทและหน้าที่ของสาขา

พรรคการเมืองในการเป็นกลไกที่ส าคัญของพรรคเพื่อท ากิจกรรมทางการเมืองในระดับพื้นที่/ท้องถิ่น

ได้อย่างแท้จริง  

ดังนั้น หากต้องการสร้างความเข้มแข็งของพรรคการเมืองโดยสร้างจากสาขาพรรคการเมือง ควรมี

การจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานของสาขาพรรคการเมืองให้ครอบคลุมภารกิจส าคัญๆ ที่สาขาพรรค

การเมืองควรเป็นกลไกขับเคล่ือนหลัก เช่น งานทะเบียนสมาชิกพรรค งานสมาชิกสัมพันธ์และการ

ประชาสัมพันธ์ งานส ารวจประชามติ งานระดมทุนเข้าพรรคการเมือง งานรณรงค์การเลือกตั้ง งานวิชาการ 

แผนงาน และโครงการ งานรับเรื่องราวและร้องทุกข์ เป็นต้น  

 

(4) ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากการสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐตกอยู่กับพรรคการเมืองใหญ่

เพียงสองพรรค (ขั้วอ านาจ)  

ใครควรเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมือง? เป็นค าถามที่มีการถกเถียงอภิปรายกันมา

ช้านาน แต่ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ ดูเหมือนว่าแนวคิดที่เสนอว่าพรรคการเมืองควรได้รับการสนับสนุน

ทางการเงินจากรัฐจะเป็นที่ยอมรับและมีการน าไปปฏิบัติใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศเสรีประชาธิปไตย 

เช่น เยอรมนี เดนมาร์ก สวีเดน และประเทศประชาธิปไตยใหม่ในยุโรปตะวันออก (Fisher and 

Eisenstadt, 2004) ภายใต้แนวคิดนี้ รัฐจะต้องเข้าไปช่วยจัดระเบียบทางการเงินให้กับพรรคการเมืองโดย

การจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองขึ้นมา เพื่อท าหน้าที่ส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความ

เข้มแข็งและเป็นสถาบันทางการเมืองของปวงชนอย่างแท้จริง มิใช่เป็นพรรคการเมืองที่กลุ่มอิทธิพลทาง

การเงินมาครอบง าในการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง 

ซึ่งย่อมจะเป็นอันตรายส าหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

การก าหนดเกณฑ์การสนับสนุนพรรคการเมืองจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ซึ่งเป็น

เงินที่มาจากเงินภาษีอากรของประชาชนจะต้องครอบคลุมถึงเกณฑ์มาตรฐานที่จะพัฒนาให้พรรคการเมือง
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ทั้งพรรคขนาดใหญ่ พรรคขนาดกลาง และพรรคขนาดเล็กได้รับโอกาสรับการสนับสนุนทางการเงินจาก

กองทุนอย่างเป็นธรรม กล่าวคือ พรรคการเมืองขนาดใหญ่สามารถท าหน้าที่ทางการเมืองของตนโดยไม่ถูก

ครอบง าจากกลุ่มทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ส่วนพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีโอกาส

สร้างความเข้มแข็งจนสามารถเป็นพรรคขนาดใหญ่ หรือมีโอกาสเป็นรัฐบาลได้ ดังที่เกิดขึ้นในประเทศ

เยอรมนี ในกรณีของพรรคกรีน (The Green Party) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กในปี ค.ศ. 1990 แต่

สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลผสมในรัฐบาลของนายเกอร์ฮาร์ด ชโรเดอร์ (Gerhard 

Schroder) แหง่พรรคสังคมประชาธิปไตยได้ในที่สุด
5
 (ปรีชา หงษ์ไกรเลิศและคณะ, 2549: 27) อย่างไรก็

ตาม ประสบการณ์ของประเทศประชาธิปไตยใหม่ (new democracies) จ านวนมาก พบว่า มาตรการใน

การก ากับและสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองอาจน าไปสู่ผลที่มิได้คาดหมายได้เช่นกัน กล่าวคือ 

ประการแรก การสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองเป็นมาตรการที่ต้องใช้ควบคู่กับการก ากับ 

ควบคุม และดูแลพรรคการเมือง ท าให้พรรคการเมืองที่ต้องพึ่งพาเงินสนับสนุนโดยรัฐขาดอิสระในการวาง

โครงสร้างและไม่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการภายในของพรรค ประการต่อมา ในหลาย

ประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีพรรคการเมืองบางพรรคผูกขาดการครองอ านาจ การจัดสรรเงินสนับสนุน

แก่พรรคการเมืองอาจเกิดความไม่เป็นธรรมกับพรรคฝ่ายค้าน ประการสุดท้าย การสนับสนุนทางการเงิน

แก่พรรคการเมืองในบางประเทศไม่ค่อยประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นมาตรการที่ไม่ เป็นที่

รับรู้ของประชาชนทั่วไป (Nassmacher, 2003) 

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นครั้งแรกตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์

อย่างอื่นแก่พรรคการเมือง และด าเนินการต่อเนื่ องมาจนถึงปัจจุบัน จากข้อมูลสรุปการจัดสรรเงิน

สนับสนุนให้พรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง พบว่า ตั้งแต่ปี 2542–2555 กองทุน

เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้มีการจัดสรรงบประมาณตามโครงการและแผนงาน ตลอดจนเงิน

สนับสนุนค่าไปรษณีย์และค่าสาธารณูปโภคแก่พรรคการเมือง รวมทั้งส้ิน 81 พรรค รวมเป็นเงิน

งบประมาณ 2,503,522,208.32 บาท (สองพันห้าร้อยสามล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยแปด

บาทสามสิบสองสตางค์) 

 

                                                           
5
 ในการเลือกตั้งท่ัวไป เม่ือปี 2552 แม้ว่าพรรคกรีนจะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาล แต่ก็ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา จ านวน 68 ท่ีนัง่ 

เป็นอันดับท่ี 5 รองจากพรรค Christian Democratic Union (194 ท่ีนั่ง) พรรค Social Democratic Party (146 ท่ีนั่ง) 

พรรค Free Democratic Party (93 ที่นั่ง) และพรรค The Left (76 ที่นั่ง) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.3 การสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมือง 

 

ปัจจุบัน กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมือง

ใน 3 ช่องทางหลัก คือ  

1) การจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่พรรคการเมืองตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550  

จัดสรรเงินสนับสนุนเป็นรายปีแก่พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งหลังสุด และต้องได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบ

สัดส่วนหรือแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของคะแนนเสียงจากการเลือกตั้ง

แบบใด แบบหนึ่งทั้งหมด 

2) การจัดสรรเงินสนับสนุนสมทบแก่พรรคการเมืองที่ได้รับบริจาคโดยแสดงเจตนาใน

แบบแสดงรายการภา ษีเ งินได้บุ คคลธรรมดาประจ า ปีตามมาตรา  76 แห่ ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550  

จัดสรรเงินสนับสนุนสมทบแก่พรรคการเมืองที่ได้รับบริจาคโดยแสดงเจตนาในแบบแสดง

รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปี ร้อยละ 5 ของจ านวนเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้รับ

จากการแสดงเจตนารวมกัน 

3) การจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่พรรคการเมืองตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550  

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนดให้พรรคการเมืองได้รับการสนับสนุนค่าไปรษณียากร 

ค่าโทรศัพท์หรือค่าโทรคมนาคมอื่น การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ของพรรคการเมือง ค่าเช่า

ส านักงานพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าสถานที่จัดประชุม

ใหญ่พรรคการเมืองหรือจัดประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองหรือเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง และ

การอื่นเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร 

 

ท่ีมา: กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง [http://www2.ect.go.th/about.php?Province=fdp&SiteMenuID=8265]  

 

อย่างไรก็ตามและเป็นที่น่าสังเกตว่า ผลประโยชน์จากการจัดสรรดังกล่าวมากกว่าครึ่งหนึ่งไปตก

อยู่กับพรรคการเมืองขนาดใหญ่เพียงสองพรรค (ขั้ว) เท่านั้น กล่าวคือ พรรคประชาธิปัตย์ได้รับ

งบประมาณสนับสนุน รวม 710,438,937.56 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 28.4 ในขณะที่พรรคเพื่อไทยได้
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งบประมาณสนับสนุนทั้งหมด 41,935,060.00 บาท ซึ่งเมื่อน าไปรวมกับงบประมาณที่พรรคไทยรักไทย

และพรรคพลังประชาชนได้รับ เป็นเงิน 682,492,904.33 และ 52,288,817.44 บาท ตามล าดับแล้ว ก็

จะกลายเป็นยอดรวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ทั้งส้ิน 776,716,781.77 บาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 31 กล่าวให้ชัดย่ิงกว่าก็คือ พรรคการเมือง (ขั้วการเมือง) สองพรรคใหญ่ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง รวมกันเกือบร้อยละ 60 ในขณะที่

พรรคการเมืองอื่นอีก 79 พรรค ได้รับงบประมาณรวมกันประมาณร้อยละ 40 เท่าน้ัน  (ภาพที่ 4.2) 

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าหลักการในการก่อตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อ

ส่งเสริมพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้มีโอกาสสร้างความเข้มแข็งจนสามารถพัฒนาเป็น

พรรคขนาดใหญ่ได้ดังที่เกิดขึ้นบ้างแล้วในประเทศประชาธิปไตยแถบยุโรปตะวันตก ยังมิอาจบรรลุผล

เช่นนั้นได้ในกรณีของประเทศไทย 

 

ภาพที่ 4.2 

 

ข้อมูล: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2555ข) 
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ปัญหาความไม่กระจายตัวของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่พรรคการเมืองนี้มิได้เกิดจาก

ความผิดพลาดในการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง แต่เป็นปรากฏการณ์ที่มักเกิดขึ้นเสมอ

ในประเทศประชาธิปไตยใหม่หรือประเทศที่ประชาธิปไตยยังไม่ก้าวหน้า (illiberal democracies) เช่น ใน

รัสเซีย พรรคการเมืองจ านวนมากที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบ

ประชาธิปไตยไม่สามารถจัดความสัมพันธ์ภายในองค์กรได้อย่างเข้มแข็ง มีสมาชิกจ านวนน้อย และไม่

สามารถระดมพลังสนับสนุนจากสาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ซึ่งก่อตั้ง

ข้ึนโดยชนชั้นน าของประเทศ บนรากฐานทางทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมที่ได้เปรียบได้รับการ

สนับสนุนทางการเงินจากรัฐมากกว่าพรรคการเมืองอื่นๆ (Hague and Harrop, 2007: 253-254) ดังนั้น 

การวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองจะต้องเข้าใจธรรมชาติของความ

ได้เปรียบหรือเสียเปรียบดังกล่าวด้วย  
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-5- 

บทส่งท้าย: 

ท าอย่างไรให้พรรคการเมืองไทยเข้มแข็ง? 

  

 

แนวทางในการพัฒนาการเมืองของประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาพรรคการเมือง และ

มองว่าพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความส าคัญกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่

ผ่านมา การพัฒนาให้พรรคการเมืองไทยเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งด าเนินการผ่านมาตรการทาง

กฎหมาย ทั้งโดยการบัญญัติส่งเสริมไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตลอดจน

กฎ ระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อน าเกณฑ์เรื่องความเข้มแข็ง

ของพรรคการเมืองที่ประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกนิยมใช้กันมาพิจารณาความเข้มแข็งของพรรคการเมือง

ในประเทศไทยแล้วกลับพบว่า พรรคการเมืองไทยยังไม่มีความเป็นสถาบันทางการเมืองที่สามารถแสดง

บทบาทและท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของปวงชนได้อย่างแท้จริง พรรคการเมืองไทยยังคงมี

โครงสร้างการบริหารที่รวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจในเรื่องส าคัญๆ ไว้ที่ตัวผู้น าพรรคหรือคณะกรรมการ

ระดับแกนน าของพรรค เช่น การคัดสรรบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง การพิจารณาลงโทษสมาชิกในเรื่อง

วินัยของพรรค เป็นต้น สาขาพรรคการเมืองยังไม่มีบทบาทเท่าที่ควร และไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะ

ท าหน้าที่เป็นกลไกที่ส าคัญของพรรคเพื่อท ากิจกรรมทางการเมืองในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ แม้พรรค

การเมืองจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐ โดยเฉพาะผ่านการจัดสรรงบประมาณของกองทุนเพื่อ

การพัฒนาพรรคการเมืองซึ่งด าเนินการอย่างต่อเนื่องมามากกว่าสิบปีแล้ว แต่งบประมาณส่วนใหญ่กลับถูก

จัดสรรให้กับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ซึ่งมีความได้เปรียบในเรื่องฐานคะแนนนิยมและฐานทรัพยากร

มากกว่าพรรคการเมืองอื่นๆ อยู่แล้ว 

ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้พิจารณาประกอบการปรับปรุงกฎหมายให้มี

ความสอดคล้องกับหลักการในการส่งเสริมให้พรรคการเมืองไทยมีความเข้มแข็ง บทความนี้มีข้อเสนอแนะ

ในเบื้องต้น 2 ประการ คือ 

 ประการแรก ควรเพิ่มมาตรการที่เป็นการส่งเสริมบทบาทของสาขาพรรคการเมืองให้มีมาก

ขึ้น โดยบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ให้สาขาพรรคการเมือง

มีการจัดโครงสร้างที่เอื้อต่อการแสดงบทบาทและท าหน้าที่เป็นกลไกที่ส าคัญของพรรคเพื่อท า
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กิจกรรมทางการเมืองในระดับพื้นที่/ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เช่น ก าหนดให้มีฝ่ายหรือส่วนงานที่มี

ภารกิจในเรื่องการทะเบียนสมาชิกพรรค สมาชิกสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ การส ารวจประชามติ การ

ระดมทุนเข้าพรรคการเมือง การรณรงค์การเลือกตั้ง งานวิชาการ แผนงาน และโครงการ และการรับ

เรื่องราวและร้องทุกข์ เป็นต้น อยู่ในโครงสร้างทางการบริหารของสาขาพรรคการเมือง  และการพิจารณา

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมืองตามโครงการและแผนงานของกองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมืองก็ด าเนินการให้สอดคล้องกับการก าหนดต าแหน่งในสาขาพรรคการเมืองดังกล่าว  

นอกจากนี้ ยังควรเพิ่มบทบาทของสาขาพรรคการเมืองในการคัดสรรตัวแทนของพรรคในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มากขึ้น โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ.2550 มาตรา 38 วรรคหนึ่ง ที่ก าหนดว่า “การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วนของพรรคการเมือง ให้เป็นความ

รับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ของพรรคการเมือง” โดยเพิ่มองค์ประกอบประธานสาขาพรรคการเมืองเข้าไป ดังนี้ 

 

“การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขต

เลือกตั้งและแบบสัดส่วนของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค

การเมืองและประธานสาขาพรรคการเมือง” 

 

จากสภาพปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน ที่บุคคลส าคัญในพรรคการเมืองพยายามหลบเล่ียงไม่

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารพรรค เพื่อป้องกันการถูกลงโทษทางการเมืองกรณีที่พรรคการเมืองถูก

ยุบ นับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมบทบาทของสาขาพรรคการเมือง ท าให้การมีต าแหน่งในสาขาพรรค

การเมืองมีความหมายและมีอิทธิพลในการตัดสินใจส าคัญๆ ของพรรคการเมืองได้ ก็จะเป็นการจูงใจให้

บุคคลส าคัญในพรรคการเมืองสนใจเข้าไปด ารงต าแหน่งในสาขาพรรคการเมืองมากขึ้น และท าให้พรรค

การเมืองหันมาให้ความส าคัญกับการจัดตั้งสาขาและพัฒนาศักยภาพของสาขาพรรคมากกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งนี้ 

แม้ว่าความตื่นตัวสนใจของพรรคการเมืองที่จะพัฒนาสาขาพรรคการเมืองของตนนั้นจะเป็นไปเพื่อ

ผลประโยชน์ของตนเองหรือผลประโยชน์ทางการเมือง แต่อย่างน้อยการมีสาขาของพรรคการเมืองกระจาย

ลงไปในเขตเลือกตั้งต่างๆ และมีการด าเนินกิจกรรมท่ีประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างสม่ าเสมอ 

ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนบ้าง ต่างจากสภาพปัจจุบันที่ประชาชนแทบจะไม่ได้รับรู้และรับประโยชน์

ใดๆ จากการมีสาขาพรรคการเมืองเลย 
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ประการที่สอง ควรแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.

2550 มาตรา 78 ว่าด้วยการให้ลดหรือเลิกการจัดสรรเงินสนับสนุนตามมาตรา 75 แก่พรรค

การเมืองเสียใหม่ จากที่ใช้เรื่องการไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเง่ือนไขในการ

ลดสัดส่วนหรือยกเลิก การจัดสรรเงินสนับสนุน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่พรรคการเมืองขนาดใหญ่

ได้เปรียบ มาใช้เง่ือนไขอื่นๆ ที่กระตุ้นให้พรรคการเมืองขนาดกลางและเล็กมีความกระตือรือร้นใน

การท างานการเมืองมากขึ้นแทน ซึ่งมีแนวทางท่ีเป็นไปได้หลายแนวทาง 

 

ตารางที่ 5.1 การให้ลดหรือเลิกการจัดสรรเงินสนับสนุนตามมาตรา 75 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 มาตรา 78 บัญญัติว่า 

“ให้ลดหรือเลิกการจัดสรรเงินสนับสนุนตามมาตรา 75 แก่พรรคการเมืองตามสัดส่วนและ

เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่สมาชิกของพรรคการเมืองใดไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งติดต่อกัน ให้ลดเงินสนับสนุนพรรคการเมืองที่ค านวณได้

ตามมาตรา 75 ลงกึ่งหนึ่ง 

(2) ในกรณีที่สมาชิกของพรรคการเมืองใดไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปสามครั้งติดต่อกัน ให้ลดเงินสนับสนุนพรรคการเมืองที่ค านวณได้

ตามมาตรา 75 ลงสามในสี่ 

(3) ในกรณีที่สมาชิกของพรรคการเมืองใดไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปส่ีครั้งติดต่อกัน ให้เลิกให้เงินสนับสนุนตามมาตรา 75 แก่พรรค

การเมืองนั้น 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ค าว่า “ไม่ได้รับเลือกตั้ง” ให้หมายความรวมถึงการที่พรรค

การเมืองไม่ได้ส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย 

ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ

เลือกตั้งแทนต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ว่าง ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตาม

มาตรานี้” 

 

ท่ีมา: พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 
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แนวทางที่ 1 การใช้คะแนนที่พรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อเป็น

เง่ือนไขในการลดหรือยกเลิกเงินสนับสนุนฯ เพียงอย่างเดียว โดยอาจใช้เง่ือนไขในกรณีที่พรรคการเมืองใด

ได้รับคะแนนจากการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อลดลงสองครั้งติดต่อกัน ให้ลดเงินสนับสนุนพรรค

การเมืองที่ค านวณได้ตามมาตรา 75 ลงกึ่งหนึ่ง ถ้าได้คะแนนลดลงสามครั้งติดต่อกัน ให้ลดเงินสนับสนุน

ลงสามในส่ี และถ้าได้คะแนนลดลงส่ีครั้งติดต่อกัน ให้เลิกให้เงินสนับสนุนตามมาตรา 75 แก่พรรค

การเมืองนั้น เป็นต้น  

แนวทางที่ 2 การใช้จ านวนเงินบริจาคที่ผู้เสียภาษีแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาประจ าปี ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ.2550 เป็นเง่ือนไขในการลดหรือยกเลิกเงินสนับสนุนฯ โดยอาจวางเง่ือนไขในกรณีที่พรรคการเมือง

ใดได้รับเงินบริจาคตามมาตรา 58 ลดลงสามปีติดต่อกัน ให้ลดเงินสนับสนุนพรรคการเมืองที่ค านวณได้

ตามมาตรา 75 ลงกึ่งหนึ่ง ถ้าได้คะแนนลดลงหกปีติดต่อกัน ให้ลดเงินสนับสนุนลงสามในส่ี และถ้าได้

คะแนนลดลงสิบปีติดต่อกัน ให้เลิกให้เงินสนับสนุนตามมาตรา 75 แก่พรรคการเมืองนั้น เป็นต้น  

ทั้งนี้ อาจมีแนวทางที่เป็นไปได้อื่นๆ อีก แต่หัวใจส าคัญของการก าหนดให้มีการลดหรือเลิกการ

จัดสรรเงินสนับสนุนตามมาตรา 75 นั้น ต้องค านึงถึงความสมดุลกันระหว่างสองหลักการ คือ หลักการที่

มุ่งควบคุมให้พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุน น างบประมาณที่ได้ไปใช้อย่างถูกต้องตรงตาม

วัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ กับอีกหลักการหนึ่งที่มีความส าคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่า

กัน คือหลักการที่มุ่งสนับสนุนให้พรรคการเมืองด ารงอยู่ โดยสามารถรักษาเจตนารมณ์และอุดมการณ์ทาง

การเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างมั่นคง

ด้วย  

โดยสรุป การพัฒนาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง มิใช่การควบคุมพรรคการเมืองให้อยู่ในร่อง

ในรอย หรือปล่อยปละละเลยให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งภายในแต่ไม่ใส่ใจกับความต้องการของ

ประชาชน แต่การพัฒนาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง ที่แท้จริงนั้น คือการสนับสนุนส่งเสริมให้พรรค

การเมืองมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้สามารถด ารงสถานะความเป็นพรรค

การเมืองได้อย่างมั่นคง โดยไม่หวังพึ่งพาการสนับสนุนจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว ที่ส าคัญที่สุด พรรค

การเมืองต้องมีความสามารถในการแสดงบทบาทและท าหน้าที่ตามที่ระบอบประชาธิปไตยคาดหวัง และ

เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
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จ านวน ส านกังานใหญ่

กก. ส.ส. 

บรหิาร แบ่งเขต บัญชีฯ รวม

1 พรรคประชาธิปัตย์ ปชป. 11 ม.ิย. นายอภิสิทธ์ิ นายเฉลิมชัย 19 116 44 160 2,881,750 178 67 ถ.เศรษฐศิร ิ 02-270 02-279

DEMOCRAT  PARTY 2525 เวชชาชีวะ ศรอี่อน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 0036 6086

กรงุเทพฯ 10400

2 พรรคประชากรไทย ปชท. 26 ก.ค. นายสุมติร นายสมบรูณ์ 13 - - - 70,030 7 1212/323 ถนนศรวีรา 02-559 02-559

THAIS CITIZEN PARTY TCP 2525 สุนทรเวช เวสน์ แขวง/เขตวังทองหลาง 0013-15 0016

กรงุเทพฯ 10310

3 พรรคกิจสังคม กส 20 ส.ค. นายสยมภู นายสยมภู 9 - - - 27,444 4 ๓๘๑/๒๘ ถ.มติรภาพ 043-325 043-325

SOCIAL  ACTION SAP. 2525 เกียรตสิยมภู เกียรตสิยมภู ต.ในเมอืง อ.เมอืง 223-4 225

PARTY เลขาธิการพรรค จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

รกัษาการแทน

4 พรรคมหาชน พมช. 10 ก.พ. นายอภิรตั นายไพศาล 13 - 1 1 1,185,380 9 35,37 ซอยนนทบรุ ี32 02-525 02-525

MAHACHON  PARTY MCP. 2541 ศิรนิาวิน เหมอืนเงิน ถ.นนทบรุ ีต.ทา่ทราย 4885-7 4887

อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000

5 พรรคคนขอปลดหน้ี คปน 9 ธ.ค. นายพงศ์สุชิน นายบญุอุดม 13 - - - 326,925 5 81/9-10 หมู่ที่ 2 053-093 053-093

KHONKHOPOODNEE KPN 2541 วีระกิธพานิช ใจหล้า ต.บา้นกรา่ง อ.กงไกรลาศ 318 318

PARTY จ.สุโขทยั 64170 086-587

1612

โทรสารสมาชิก * สาขา ที่ต้ัง โทรศพัท์
ชื่อพรรคการเมืองที่ เลขาธิการพรรคหัวหนา้พรรคชื่อย่อ วันที่จัดต้ัง

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังด าเนินการอยู่ (จ านวน 52 พรรคการเมือง)

* จ านวนสมาชิกพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ



2
จ านวน ส านกังานใหญ่

กก. ส.ส. 

บรหิาร แบ่งเขต บัญชีฯ รวม
โทรสารสมาชิก * สาขา ที่ต้ัง โทรศพัท์

ชื่อพรรคการเมืองที่ เลขาธิการพรรคหัวหนา้พรรคชื่อย่อ วันที่จัดต้ัง

6 พรรคกสิกรไทย  กท. 10 ก.พ. นายจ าลอง นายอนุชา 8 - - - 8,716 4 4 หมู่ที่ 8 ถ.รามอินทรา ซ.49089-4855 02-282

KASIKORNTHAI KT. 2542 ด าสิม ปราโมช แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน 285 4909

PARTY กรงุเทพฯ 10220

7 พรรคชีวิตที่ดกีว่า พชก. 6 ต.ค. นางพูลถวิล นายสมยศ 6 - - - 8,304 - 180 ถนนสุรนารายณ์ 086-246 -

BETTER  LIFE BLP 2542 ปานประเสรฐิ แทน่ศิลา หมู่ที่ 10 ต าบลโคกสูง 2393

PARTY เหรญัญกิพรรค อ าเภอเมอืง

รกัษาการแทน จ.นครราชสีมา 30310

8 พรรคเพือ่ฟ้าดนิ พฟด. 5 เม.ย. นางสาวขวัญดนิ เรอืตร ีแซมดนิ 15 - - - 16,390 9 65/45 ซอยเทยีมพร 02-733 02-733

FOR  HEAVEN  AND FHAE 2543 สิงห์ค า เลิศบศุย์ ถนนนวมนิทร์ 6688 6677

EARTH  PARTY แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม 02-733

กรงุเทพฯ 10240 6699

9 พรรคความหวังใหม่ ควม. 7 พ.ค. นายชิงชัย นายจารกึ 15 - - - 13,411 8 486/3 ซ.ทรพัย์ประชา 089-788 02-530

NEW  ASPIRATION  NAP. 2545 มงคลธรรม บญุไชย ถ.ประชาอุทศิ 7800 2998

PARTY แขวง/เขตวังทองหลาง 02-530

กรงุเทพฯ 10310 2599

10 พรรคประชาราช ป.ช.ร. 10 ม.ค. นายคมัภีร์ นางพรพิศ 8 - - - 13,929 4 55/305 เมอืงทองธานี 02-503 02-503

PRACHARAJ  PARTY P.R.P. 2549 สุรยิาศศิน โกศลจิตร ต.บางพูด อ.ปากเกรด็ 4259 4258

จ.นนทบรุ ี11120

* จ านวนสมาชิกพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ



3
จ านวน ส านกังานใหญ่

กก. ส.ส. 

บรหิาร แบ่งเขต บัญชีฯ รวม
โทรสารสมาชิก * สาขา ที่ต้ัง โทรศพัท์

ชื่อพรรคการเมืองที่ เลขาธิการพรรคหัวหนา้พรรคชื่อย่อ วันที่จัดต้ัง

11 พรรคด ารงไทย ดท. 2 ม.ีค. นายโชตพิัฒน์ น.ส.หทยัทพิย์ 7 - - - 5,468 3 218 หมู่ที่ 8 084-477 045-841

DUMRONGTHAI  PARTY DR.P 2549 สกุลดเีชิดชู เชิดชู ต.ขามใหญ ่อ.เมอืง 7919 008

จ.อุบลราชธานี 34000

12 พรรคเครอืข่ายชาวนา พนท. 20 ม.ิย. นายโชติ นายวิเชียร 14 - - - 10,471 4 29/2 ม.1 ต.ขวัญเมอืง 035-301 035-301

แห่งประเทศไทย FNTP. 2549 บญุจรงิ ควรเอี่ยม อ.บางปะหัน 309 309

THE  FARMER NETWORK จ.พระนครศรอียุธยา

OF THAILAND  PARTY 13220

13 พรรคอาสามาตภูุมิ อ.ส.ม. 30 ม.ิย. นายวัลลภ นายภาสกร 9 - - - 6,600 5 436/11 ซ.พหลโยธิน 12 02-690 02-690

ASAMATUPOOM  PARTY ASM 2549 รยี์ฐมพันธ์ กิตสิิน ถ.พหลโยธิน 8885 8885

รองหัวหน้าพรรค แขวงสามเสนใน

รกัษาการแทน กรงุเทพฯ 10400

14 พรรคชาตสิามคัคี ช.ส.ม. 18 ก.ค. นายนพดล น.ส.ลัดดาวัลย์ 13 - - - 5,905 2 30 หมู่บา้นคงหิรญั 02-510 02-510

CHART  SAMUCCEE C.S.P. 2549 ไชยฤทธิเดช สุขเจรญิ ถ.รามอินทรา 49 แขวงทา่แรง้ 4044 4044

PARTY เขตบางเขน กรงุเทพฯ

10230

15 พรรคเพือ่ไทย พท. 20 ก.ย. นายยงยุทธ นายจารพุงศ์ 21 202 61 263 34,549 5 1770 ถ.เพชรบรุตีดัใหม่ 02-653 02-653

PHEU THAI PARTY PT. 2550 วิชัยดษิฐ เรอืงสุวรรณ แขวงบางกะปิ 4001 4022

เขตห้วยขวาง 02-633 02-633

กรงุเทพฯ 10310 1262 1277

* จ านวนสมาชิกพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ



4
จ านวน ส านกังานใหญ่

กก. ส.ส. 

บรหิาร แบ่งเขต บัญชีฯ รวม
โทรสารสมาชิก * สาขา ที่ต้ัง โทรศพัท์

ชื่อพรรคการเมืองที่ เลขาธิการพรรคหัวหนา้พรรคชื่อย่อ วันที่จัดต้ัง

16 พรรคเพือ่แผน่ดนิ พผ. 2 ต.ค. นางจันทนา นางสาวญดาพร 10 - - - 12,664 8 136/101 ซ.วิภาวดรีงัสิต 41 02-533 02-533

Puea Pandin Party PP. 2550 อินทฉิม วัฒนพรมสุข แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง 4755 4756

กรงุเทพฯ 10210

17 พรรคชาตพิฒันา ชพน. 3 ต.ค. นายวรรณรตัน์ ร.ต.ประภาส 15 5 2 7 17,848 4 357 ถ.สุโขทยั 02-241 02-241

CHART PATTANA CPN. 2550 ชาญนุกูล ลิมปะพันธ์ แขวงสวนจิตรลดา 8275-8 8279

PARTY เขตดสิุต กรงุเทพฯ 10300

18 พรรคแทนคณุแผน่ดนิ ทคผ. 9 พ.ย. นายวิชัย นายบญุธร 9 - - - 6,704 5 16 ซ.ลาซาน 42 02-745 02-748

Thaen Khun Phaendin Party TKP. 2550 ศิรนิคร อุปนันท์ แขวง/เขตบางนา 8217 6807

กรงุเทพฯ 10260

19 พรรคชาตไิทยพัฒนา ชทพ. 18 เม.ย. นายชุมพล นายปรชีา 9 15 4 19 16,229 7 1 ถ.พิชัย แขวง/เขตดสิุต 02-243 02-243

Chartthaipattana Party CP 2551 ศิลปอาชา จั่นเพชร กรงุเทพฯ 10300 5590 8074

20 พรรคอนาคตไทย อท 25 เม.ย. นายวีระพล นายชินวัตร 11 - - - 6,101 4 807 ถ.ลาซาน แขวงบางนา 084-522 02-711

Thailand 's Future Party TF 2551 เหมรตันากร ยะทะนนท์ เขตบางนา กรงุเทพฯ 4424 7493

 10260

21 พรรคธรรมาภิบาลสังคม ธภส 29 ส.ค. นายปราโมทย์ (ว่าง) 8 - - - 6,643 5 5 ซอยประชานิเวศน์ 3 ซ.29 086-348 02-952

THE GOOD GOVERNANCE GGSP 2551 นางาม ถ.สามคัค ีต.ทา่ทราย 9497 8883

SOCIETY PARTY รองหัวหน้าพรรค อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000

รกัษาการแทน

* จ านวนสมาชิกพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ



5
จ านวน ส านกังานใหญ่

กก. ส.ส. 

บรหิาร แบ่งเขต บัญชีฯ รวม
โทรสารสมาชิก * สาขา ที่ต้ัง โทรศพัท์

ชื่อพรรคการเมืองที่ เลขาธิการพรรคหัวหนา้พรรคชื่อย่อ วันที่จัดต้ัง

22 พรรคมาตภูุมิ มภ 3 พ.ย. พลเอก สนธิ นายมั่น 15 1 1 2 7,979 4 555 อาคารเบญจมาศ 081-246 02-669

MATUBHUM  PARTY MB 2551 บญุยรตักลิน พัธโนทยั ชั้น 5 ถ.รว่มจิตร์ 3704 6616

แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดสิุต กรงุเทพฯ 10300

23 พรรคภูมใิจไทย ภท 5 พ.ย. นายชวรตัน์ นางพรทวิา 12 29 5 34 135,739 5 2159/11 ถ.พหลโยธิน 02-940 02-940

BHUMJAITHAI  PARTY BJT 2551 ชาญวีรกูล นาคาศัย แขวงลาดยาว เขตจตจุักร 6999 6749

กรงุเทพฯ 10900

24 พรรคประชาสันติ ปชส. 26 ม.ค. นายสมชัย (ว่าง) 6 - - - 5,472 4 155/1 ถ.อ านวยสงคราม 02-669 02-374

CIVIL PEACE PARTY CPP. 2552 แนวพานิช แขวงถนนนครไชยศรี 1714-5 8323

รองเลขาธิการพรรค เขตดสิุต กรุงเทพฯ 10300

รกัษาการแทน

25 พรรคพลังพัฒนา พ.พ.น. 31 ม.ีค. นายสนิท นางภาพรณ์ 23 - - - 6,811 4 363/79 ตรอกข้าวสาร 081-198 02-587

PLUNG PATTANA PARTY P.P.N. 2552 มาประจวบ ล้ิมศุภรตัน์ แขวง/เขตบางซ่ือ 1763 0603

กรงุเทพฯ 10800 

26 พรรคประชาธรรม พปธ. 16 เม.ย. นายมฮู ามดั นายอุสมาน 8 - - - 6,639 4 200/34 หมู่ที่ 1 ต.หลักหก 081-698 02-995

PRACHATHAM PARTY PCT. 2552 หะยีแวฮามะ ดาโอะ อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 8739 6798

12000

27 พรรคการเมอืงใหม่ ก.ม.ม. 25 ม.ิย. นายสมศักดิ์ (ว่าง) 13 - - - 12,885 6 169,171,173 ถ.คู้บอน 02-509 02-509

New Politics Party N.P.S.P. 2552 โกศัยสุข แขวง/เขตคันนายาว 1121-22 6777

กรงุเทพฯ 10230 02-509 02-509

* จ านวนสมาชิกพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
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จ านวน ส านกังานใหญ่

กก. ส.ส. 

บรหิาร แบ่งเขต บัญชีฯ รวม
โทรสารสมาชิก * สาขา ที่ต้ัง โทรศพัท์

ชื่อพรรคการเมืองที่ เลขาธิการพรรคหัวหนา้พรรคชื่อย่อ วันที่จัดต้ัง

28 พรรคไทยรวมพลัง ทรพ. 27 ก.ค. นายเอกสิทธ์ิ นายศิรเมศร์ 8 - - - 5,556 4 182 ถ.จรญัสนิทวงศ์ 089-925 02-921

THAI RUMPALUNG TRP. 2552 เจาฑานนท์ เสถียรรจุิกานนท์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 8000 7121

กรงุเทพฯ 10700

29 พรรคพลังคนกีฬา พ.ก. 28 ต.ค. นายวนัสธนา นายวิรณุ 22 - - - 6,407 5 51/50 ม.นีโอคลาสสิคโฮม 02-510 02-510

SPORT PARTY OF S.P.O.T. 2552 สัจจกุล เกิดชูสกุล แขวง/เขตคนันายาว 6178 5917

THAILAND กรงุเทพฯ 10230

30 พรรคเสรนิียม ส.ร.น. 8 ม.ค. นายพุทธชาติ นายพุฒิพงศ์ 12 - - - 5,687 4 47/353-4 หมู่ที่ 7 02-965 02-965

Liberal Party L.P. 2553 ช่วยราม พุม่ไสล ต.บางเขน อ.เมอืง 2223-4 0094

จ.นนทบรุ ี11000

31 พรรครกัประเทศไทย ร.ป.ท. 18 ก.พ. นายชูวิทย์ (ว่าง) 8 - 4 4 5,864 4 188 แขวง/เขตคลองเตย 02-254 02-204

Rak Thailand Party R.TL.P 2553 กมลวิศิษฎ์ กรงุเทพฯ 10110 4512-3 0888

32 พรรคไทยพอเพียง ทพ. 3 ม.ีค. นายจ ารสั (ว่าง) 18 - - - 22,843 11 106/550 ถ.รม่เกล้า 086-575 02-916

THAI POR-PIENG PARTY TPPP 2553 อินทมุาร แขวงคลองสองตน้นุ่น 5128 2399

เขตลาดกระบงั กรงุเทพฯ

10520

33 พรรคประชาสามคัคี ปส. 8 ม.ีค. นายสมหมาย นายภาสกร 12 - - - 6,117 4 463/8 ชั้นที่ 3 ถ.ราชปรารภ 081-889 02-368

Harmony People Party HPP 2553 สืบสี ดมหอม แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี 8070 3111

กรงุเทพฯ 10400

* จ านวนสมาชิกพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
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จ านวน ส านกังานใหญ่

กก. ส.ส. 

บรหิาร แบ่งเขต บัญชีฯ รวม
โทรสารสมาชิก * สาขา ที่ต้ัง โทรศพัท์

ชื่อพรรคการเมืองที่ เลขาธิการพรรคหัวหนา้พรรคชื่อย่อ วันที่จัดต้ัง

34 พรรคไทยมหารฐัพัฒนา ท.ม.ร.พ. 6 ก.ค. นางสาวนวลนิจ นายณรงคช์ัย 12 - - - 6,254 4 68 ซ.สรณคมณ์ 02-565 02-929

THAI MAHARAT T.M.R.P. 2553 หงษ์วิวัฒน์ ปัญญานนทชัย แขวงสีกัน เขตดอนเมอืง 1609 7378

PATTANA PARTY กรงุเทพฯ 10210

35 พรรคเพือ่ธรรม พธ. 23 ส.ค. นายวัลลภ นางสาวนิชนันท์ 11 - - - 6,179 4 444/1 ถ.นครสวรรค์ 081-256 02-942

PHUEA THAM PARTY PHT. 2553 สุปรยิศิลป์ วังคะฮาตธัญญกิจ แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดสิุต 7114 8900

กรงุเทพฯ 10300 กด 3437

36 พรรคบ ารงุเมอืง บม. 1 พ.ย. นายสุวรรณ นางมะลิ 9 - - - 5,863 4 12/7-9 ถ.พลับพลาไชย 02-223 02-223

BAMRUNGMUEANG B.M.P. 2553 ประมลูชัย เอกอรยิะกุล แขวงวัดเทพศิรนิทร์ 0351 0352

PARTY เขตป้อมปราบศัตรพู่าย 089-155

กรงุเทพฯ 10100 4173

37 พรรคประชาธิปไตยใหม่ ปธม. 21 เม.ย. นายสุรทนิ นายนิพนธ์ 9 - 1 1 7,538 4 174/50-51 ถ.วิภาวดี-รงัสิต081-254 02-996

NEW DEMOCRACT NDCP. 2554 พิจารณ์ ชื่นตา แขวงสีกัน เขตดอนเมอืง 0330 9909

PARTY กรงุเทพฯ 10210

38 พรรครกัษ์สันติ รส. 21 เม.ย. พลต ารวจโท ถวิล นายวิรยิะ 8 - 1 1 7,017 4 8 ถ.สุคนธสวัสดิ์ 02-907 02-907

RAK SANTI PARTY RSP. 2554 สุรเชษฐพงษ์ เตชะรุง่โรจน์ แขวง/เขตลาดพรา้ว 7205 7203

กรงุเทพฯ 10230 081-850

3293

* จ านวนสมาชิกพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
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จ านวน ส านกังานใหญ่

กก. ส.ส. 

บรหิาร แบ่งเขต บัญชีฯ รวม
โทรสารสมาชิก * สาขา ที่ต้ัง โทรศพัท์

ชื่อพรรคการเมืองที่ เลขาธิการพรรคหัวหนา้พรรคชื่อย่อ วันที่จัดต้ัง

39 พรรคเพือ่ประชาชนไทย พ.ป.ท. 27 เม.ย. นายดเิรก นายวีระวัฒน์ 14 - - - 5,040 4 40/3274 หมู่บา้นพฤกษา B 085-647 02-733

THE PARTY FOR THAI P.T.P. 2554 กล่ินจันทร์ สุวรรณปรชีา หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม 7764 1517

PEOPLE อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 

12120

40 พรรคพลังชล พช. 4 พ.ค. นายเชาวน์ นายปิลันธน์ดลิก 8 6 1 7 6,136 4 36/2 ถ.บางแสนล่าง 038-383 038-383

PHALANG CHON PARTY PC 2554 มณวีงษ์ จิตรธรรม ต.แสนสุข อ.เมอืงชลบรุี 608-9 725

จ.ชลบรุ ี20130

41 พรรคพลังชาวนาไทย พ.ชนท. 4 พ.ค. นายสวัสดิ์ นางสาวปรารถนา 11 - - - 23 - 187 หมู่ที่ 7 ต.กู่กาสิงห์ 083-343 -

PALUNGCHAWNATHAI P.CNT. 2554 พบวันดี เชิดชู อ.เกษตรวิสัย จ.รอ้ยเอ็ด 1012

45150

42 พรรคสรา้งไทย สท 2 ม.ิย. นายประดษิฐ์ นายอดศิร 17 - - - 1,163 4 599/13 ถ.รชัดาภิเษา 089-242 02-527

SRANGTHAI PARTY ST 2554 วงศ์วิลัย รกัษาวงศ์ แขวง/เขตจตจุักร 2740 4432

กรงุเทพฯ 10900

43 พรรคยางพาราไทย ยพท. 24 ม.ิย. นายเพิก นายปกภพ 9 - - - 310 2 21/1 ซ.สันนิบาตเทศบาล 086-147 02-512

THAI RUBBER PARTY TR. 2554 เลิศวังพง ปานทองเสม แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร 1477 4359

กรงุเทพฯ 10900 086-147

1477

* จ านวนสมาชิกพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
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จ านวน ส านกังานใหญ่

กก. ส.ส. 

บรหิาร แบ่งเขต บัญชีฯ รวม
โทรสารสมาชิก * สาขา ที่ต้ัง โทรศพัท์

ชื่อพรรคการเมืองที่ เลขาธิการพรรคหัวหนา้พรรคชื่อย่อ วันที่จัดต้ัง

44 พรรคครไูทยเพือ่ประชาชน ค.พ.ช. 28 ม.ิย. นายณฐัวัฒน์ นางสาวหทยันุช 8 - - - 19 - 300/18 อาคารมกุฎอาเขต 081-974 043-415

THAI TEACHERS FOR T.T.P.P. 2554 บญุเพลิงพันธ์ บญุเพลิง ชั้น 2 ถ.กรงุเกษม 573 067

PEOPLE PARTY แขวงบางขุนพรหม 043-278

เขตพระนคร กรงุเทพฯ 007

10200

45 พรรครกัชาวไทย รชท. 21 ก.ย. นายประกาศิต นายอภิวิช 10 - - - 21 - 99 หมู่ที่ 13 ถ.โพนทอง- 081- 372 02-925

RAK CHAOW THAT RCT. 2554 ชินทะวัน ทองฤทธ์ิ รอ้ยเอ็ด ต.สระนกแก้ว 855 1156

PARTY อ.โพนทอง จ.รอ้ยเอ็ด 089-771

45110 3229

46 พรรคแรงงานไทยสามคัคี ร.ท.ค. 29 ก.ย. นายสน่ัน นายธนกร 15 - - - 15 - 8/135 หมู่ที่ 2 02-701 02-701

UNITY THAI LABOUR U.T.L. 2554 ไชยกาล โรจนอาภากุล ต.ทา้ยบา้นใหม ่อ.เมอืง 3675 3675

PARTY จ.สมทุรปราการ 10280

47 พรรคสัจจานุภาพ ส.น. 13 ก.พ. นายรา้เฉต นายอิสมาแอ 7 - - - 18 - 166/10 หมู่ที่ 8 ต.ป่าคลอก 081-430 076-377

SAJJANUPHARP PARTY S.N.P. 2555 หัศนี เบญ็อับดลุลาตฟี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 4102 5465

รองหัวหน้าพรรค

ปฏบิตัหิน้าที่แทน

48 พรรคพลังสหกรณ์ พ.พส. 20 ก.พ. นายสมเกียรติ นายอดศัิกดิ์ 15 - - - 82 1 333/3 หมทูี่ 4 ต.เชียงทอง 081-115 055-781

COOPERATIVE POWER CO.P 2555 โสภณพงศ์พิพัฒน์ ฟักแฟง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000 1551 525

PARTY

* จ านวนสมาชิกพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
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จ านวน ส านกังานใหญ่

กก. ส.ส. 

บรหิาร แบ่งเขต บัญชีฯ รวม
โทรสารสมาชิก * สาขา ที่ต้ัง โทรศพัท์

ชื่อพรรคการเมืองที่ เลขาธิการพรรคหัวหนา้พรรคชื่อย่อ วันที่จัดต้ัง

49 พรรครวมพลังใหม่ ร.พ.ม. 28 ม.ีค. นายสมโภชน์ นางสม 9 - - - 19 - 11/1 หมู่ที่ 1 ต.ทา่มะปราง 036-715 036-715

RUAM PHALANG MAI R.P.M. 2555 ทวีทรพัย์ วงษ์เจรญิ อ.แก่งคอย จ.สระบรุี 039 029

PARTY 18110

50 พรรคทอ้งถิ่นไทย ทถท 30 ม.ีค. นายเศกศรรณ์ นางจีรพันธ์ 9 - - - 16 - 66/32 หมู่ที่ 6 ต.บา้นหมอ้ 081-010 -

THONG THIN THAI TTT 2555 หอมรกัษ์ พิมพ์สว่าง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 6191

51 พรรคอนุรกัษ์สยาม อส. 2 พ.ค. นายเพ็ชร นายเรอืงสรรค์ 8 - - - 15 - 2003/72 ถ.พหลโยธิน 02-561 02-941

ANURAK SIAM PARTY ASP. 2555 อ้วนสะอาด ใจค า แขวงลาดยาว เขตจตจุักร 5146 2120

กรงุเทพฯ 10900

52 พรรคไทยก้าวไกล ท.ก. 13 ม.ิย. นายวีระจักร์ นายสัญญา 9 - - - 15 - 1342 ถ.สุขสวัสดิ์ 02-463 02-463

THAI KOAWKLAI PARTY T.K.P. 2555 ธรรมวงษานันท์ ณรงคช์ัย แขวง/เขตราษฎรบ์รูณะ 8211 8211

กรงุเทพฯ 10140

600 374 125 499 4,955,203 374

หมายเหตุ

 - พรรคพลังชาวนาไทย อยู่ระหว่างการน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ส้ินสภาพความเป็นพรรคการเมอืง                         

 - พรรคยางพาราไทย พรรคพลังสรา้งสรรค ์พรรคครไูทยเพือ่ประชาชน พรรครกัชาวไทย พรรคแรงงานไทยสามคัค ีพรรคสัจจานุภาพ พรรคพลังสหกรณ ์พรรครวมพลังใหม ่พรรคทอ้งถิ่นไทย                          

    พรรคอนุรกัษ์สยาม และพรรคไทยก้าวไกล เป็นพรรคการเมอืงที่จดแจ้งการจัดตั้งตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ .ศ. 2550 ซ่ึงตอ้งด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 26     

    กล่าวคอื ภายในหน่ึงปีนับแตว่ันที่นายทะเบยีนพรรคการเมอืงรบัจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมอืง ตอ้งด าเนินการรบัสมคัรสมาชิกให้มจี านวนไมน้่อยกว่าห้าพันคนซ่ึงอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยสมาชิก

    ซ่ึงมทีี่อยู่ในแตล่ะภาคตามบญัชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบยีนพรรคการเมอืงก าหนด และมสีาขาพรรคอย่างน้อยภาคละหน่ึงสาขา 

 - พรรคชีวิตที่ดกีว่าเป็นพรรคการเมอืงที่ด าเนินการผา่นมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ .ศ. 2550 แล้ว ตอ่มาพรรคชีวิตที่ดกีว่าไดแ้จ้งการเลิกสาขาพรรค 

    เพือ่จัดตั้งสาขาพรรคการเมอืงใหมท่ั้งหมด

 - จัดท าโดย  ส านักกิจการพรรคการเมอืงฯ ดา้นกิจการพรรคการเมอืงฯ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 02-1418457-66 โทรสาร 02-1438582

รวมทั้งหมด 52 พรรคการเมือง

* จ านวนสมาชิกพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ



1 ชาติพัฒนา 95,908,551.46                                               

2 ประชาธิปตย 710,438,937.56                                             

3 ชาติไทย 148,414,301.60                                             

4 ประชากรไทย 26,679,307.74                                               

5 กิจสังคม 24,554,569.10                                               

6 เอกภาพ 7,097,311.06                                                

7 พลังธรรม 9,929,236.13                                                

8 ความหวังใหม (เดิม) 168,015,896.54                                             

9 เสรีธรรม 13,805,247.66                                               

10 ไท 9,126,335.90                                                

11 ไทยประชาธิปไตย 10,927,226.96                                               

12 ชาติประชาธิปไตย 57,761,254.90                                               

13 มหาชน(ราษฎร) 52,686,079.89                                               

14 รามสยาม 2,668,675.61                                                

15 ประชาชน 2,818,586.00                                                

16 ไทยรักไทย 682,492,904.33                                             

17 กาวหนา 10,714,531.92                                               

18 สันติภาพ 4,853,577.72                                                

19 ศรัทธาประชาชน 4,066,509.58                                                

20 แรงงานไทย 6,365,519.23                                                

21 พลังประชาชน 52,288,817.44                                               

22 เกษตรเสรี 3,941,716.22                                                

23 ไทยเปนไท(ไทเปนไท) 88,654,631.62                                               

24 ชาติประชาไทย 2,068,254.00                                                

25 ประชารัฐ 5,679,842.00                                                

26 พลังมหาชน 3,963,728.00                                                

27 อํานาจประชาชน 9,459,486.18                                                

28 เสรีไท 4,377,509.97                                                

29 กสิกรไทย 9,826,188.67                                                

30 วิถีไทย 375,754.48                                                   

ภาคผนวก 2 ตารางสรุปการจัดสรรเงินสนับสนุนใหพรรคการเมือง ต้ังแตป 2542 - 2555

งบประมาณ ท้ังสิ้น 2542-2555
ลําดับ
ท่ี

ช่ือพรรคการเมือง

(เงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงาน+เงินสนับสนุนคาไปรษณียและคาสาธารณูปโภค)



31 ไทยธรรมาธิปไตย 364,917.92                                                   

32 สังคมใหม 462,929.28                                                   

33 เสรีประชาธิปไตย 11,720,629.40                                               

34 สังคมไทย 190,156.99                                                   

35 กฤษไทยมั่นคง(ไทยมั่นคง) 2,096,286.23                                                

36 ชาวไทย 1,631,955.47                                                

37 ชีวิตท่ีดีกวา 6,294,897.80                                                

38 ไทยชวยไทย 11,175,884.87                                               

39 สยาม 1,789,236.60                                                

40 เกษตรกาวหนา 8,854,665.20                                                

41 เพื่อฟาดิน(สหกรณ) 2,717,449.26                                                

42 สังคมประชาธิปไตย 1,016,165.80                                                

43 เกษตรกร 4,141,896.00                                                

44 พลังใหม 1,888,036.82                                                

45 พิทักษไทย 201,458.08                                                   

46 เผาไท 4,820,285.13                                                

47 แผนดินไทย 6,289,007.00                                                

48 ทางเลือกใหม(มวลชน) 1,402,727.00                                                

49 รักษถิ่นไทย 736,594.00                                                   

50 ความหวังใหม 9,542,740.00                                                

51 เพื่อนเกษตรไทย 2,949,600.00                                                

52 ตนตระกูลไทย 243,000.00                                                   

53 พัฒนาชาติไทย 764,600.00                                                   

54 ธรรมชาติไทย 666,600.00                                                   

55 ธัมมาธิปไตย 472,300.00                                                   

56 สูเพื่อไทย(เกษตรกรไทย) 854,500.00                                                   

57 พลังเกษตรกร 3,568,400.00                                                

58 รักษแผนดินไทย 277,100.00                                                   

59 ดํารงไทย 2,730,260.00                                                

60 ประชาราช 18,578,500.00                                               

ลําดับ
ท่ี

ช่ือพรรคการเมือง

ตารางสรุปการจัดสรรเงินสนับสนุนใหพรรคการเมือง ต้ังแตป 2542 - 2555

(เงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงาน+เงินสนับสนุนคาไปรษณียและคาสาธารณูปโภค)

งบประมาณ ท้ังสิ้น 2542-2555



61 อาสามาตุภูมิ(พลังแผนดินไท) 2,125,360.00                                                

62 เครือขายชาวนาแหงประเทศไทย 9,123,200.00                                                

63 ชาติพัฒนา (รวมชาติพัฒนา) 30,472,700.00                                               

64 ชาติสามัคคี 2,008,720.00                                                

65 เพื่อแผนดิน 55,206,870.00                                               

66 เพื่อไทย 41,935,060.00                                               

67 ชาติไทยพัฒนา 4,799,560.00                                                

68 ภูมิใจไทย 7,980,960.00                                                

69 ประชาธรรม 1,383,440.00                                                

70 แทนคุณแผนดิน 1,488,280.00                                                

71 รักประเทศไทย 1,312,080.00                                                

72 มาตุภูมิ 1,010,300.00                                                

73 การเมืองใหม 770,000.00                                                   

74 ไทยมหารัฐพัฒนา 770,000.00                                                   

75 อนาคตไทย 770,000.00                                                   

76 บํารุงเมือง 766,710.00                                                   

77 ไทยพอเพียง 760,000.00                                                   

78 พลังคนกีฬา 509,520.00                                                   

79 พลังชล 659,280.00                                                   

80 รักสันติ 602,620.00                                                   

81 ประชาธิปไตยใหม 664,280.00                                                   

รวม 2,503,522,208.32                                               

ขอมูล ณ วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๕

สํานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ

ตารางสรุปการจัดสรรเงินสนับสนุนใหพรรคการเมือง ต้ังแตป 2542 - 2555

(เงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงาน+เงินสนับสนุนคาไปรษณียและคาสาธารณูปโภค)

ลําดับ
ท่ี

ช่ือพรรคการเมือง งบประมาณ ท้ังสิ้น 2542-2555


