พรรคการเมืองไทย
วาดวยเรือ่ ง อํานาจและผลประโยชน ของการจัดตั้งพรรคการเมืองไทย
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รวบรวมโดย อําพล มีโพธิ์
นิสิตปที่ ๑ สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

พรรคการเมืองจะมีปจจัยทีจ่ ะทําใหเกิดการรวมตัวกันได 3 ทางคือ กําหนดเพื่อสนับสนุนผูน ําทาง
การเมือง กําหนดเพื่ออาศัยอุดมการณ กําหนดโดยใชผลประโยชนรวมกัน โดยจะยกตัวอยางพรรคการเมืองที่
สําคัญๆ ดังนี้

1. พรรคประชาธิปตย เกิดจากการรวมตัวกันของ 2 พรรคการเมือง คือ พรรคกาวหนา โดย มีหมอมหลวง
ราชวงศคกึ ฤทธิ์ ปราโมช เปนหัวหนาพรรค และพรรคประชาธิปไตย มีดร.โชติ คุมพันธ เปนหัวหนาพรรค
ทั้ง 2 พรรครวมตัวกันเพื่อสนับสนุนนายควง อภัยวงศ แลวไดจดั ตั้งพรรคประชาธิปตยขึ้นมา ในวันที่ 5
1

เปนรายงานสวนหนึ่งประกอบการเรียนวิชา หลักรัฐศาสตร ผูร ับผิดชอบรายวิชา คือ ดร.ทิวากร แกวมณี

เมษายน 2489

2.

พรรคไทยรักไทย เกิดจากความตองการมีอํานาจทางการเมือง และสรางพรรคการเมืองที่เกิด
จากการมีสวนรวมของคนทุกกลุม ประกอบกับการรวมกลุมของนักธุรกิจเพื่อปกปองผลประโยชน
กลุมบวกกับการรวมตัวกับกลุมการเมืองยอย เพื่อสรางพรรคใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การเมือง และนําการบริหารแบบเอกชนมาประยุกตใชในทางการเมือง ประกอบไปดวยพรรครวม
รัฐบาล 4 พรรคดวยกันคือ พรรคเสรีธรรม พรรคความหวังใหม พรรคชาติพัฒนา และพรรคถิ่นไทย
จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 นําโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

3. พรรคชาติไทย เกิดจากการรวมตัวและรวมมือจากบุคคลที่สูญเสียอํานาจทางการเมือง ในการยึด
อํานาจของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะวัชต กลุมบุคคลเหลานี้เคยสนับสนุน จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
ในการรวมตัวกันครั้งนีโ้ ดนอาศัยลักษณะหรือเงื่อนไข ของการมีผลประโยชนรวมทางธุรกิจการคา

และอุตสาหกรรมเปนสําคัญ และยังมีการรวมตัวที่มีความสัมพันธ และเพื่อนนายทหารมากมาย
โดยมีพลตรีประมาณ อดิเรกสาร เปนหัวหนาพรรค จดทะเบียนพรรคในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2517

4. พรรคความหวังใหม กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2533 โดยมี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เปน
หัวหนาพรรค รวมดวยนักการเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย พรรคความหวังใหม เปนหนึ่งในบรรดา 4
พรรคการเมือง ที่เรียกกันในชวงเวลานัน้ วา พรรคเทพ ซึ่งเปนพรรคการเมืองที่รวมกันคัดคาน การ
ขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร เกิดขึ้นจากความตองการมีอํานาจ
ทางการเมืองของผูนําพรรค จึงตั้งพรรคขึ้นเพื่อหวังจะเปนตัวแทนของประชาชนในระดับลาง
ประกอบกับสถานการณทางการเมืองยุคนัน้ ที่มกี ารรวบรวมพรรคยอย ๆ เขาดวยกันเพื่อใหฐานเสียง
มั่นคง พรรคความหวังใหมจงึ ใชวิธกี ารเดียวกัน โดยรวมกลุมวังน้าํ เย็นเขาพรรค

5. พรรคพลังธรรม เกิดจากการรวมตัวกันของผูสนับสนุนกอตั้งพรรคขึน้ โดยมีกลุมญาติธรรมชาว
อโศก กลุมบุคคลในวงการอาชีพที่มีฐานะทางสังคม อยูในระดับผูนําชุมชน และกลุมทหารยังเติรก

ทั้ง 3 กลุมนีล้ ว นมีความสัมพันธ และสนับสนุนใกลชิด พลตรีจําลอง ศรีเมือง ซึ่งเปนหัวหนาพรรค
พลังธรรมดวยกันทั้งนั้น จดทะเบียนพรรคในวันที่ 9 มิถนุ ายน 2531

6. พรรคเอกภาพ เกิดจากการรวมตัวกันของ 4 พรรคการเมือง คือ พรรคประชาชน มีนายเฉลิมพันธ
ศรีวกิ รม เปนหัวหนาพรรค พรรคกิจประชาคม มีนายบุญชู โรจนเสถียร เปนหัวหนาพรรค พรรค
รวมไทย มีนายณรงค วงศวรรณ เปนหัวหนาพรรค และพรรคกาวหนา มีนายอุทัย พิมพใจชน เปน
หัวหนาพรรค ทั้ง 4 พรรคนีร้ วมตัวกัน เพื่อใชอํานาจในการตอรองผลประโยชนทางการเมืองของ
กลุมตนเองใหสูงขึ้น โดยมีนายณรงค วงศวรรณ เปนหัวหนาพรรค จดทะเบียนพรรคในวันที่ 18
เมษายน 2532

7. พรรคกาวหนา กอตั้งโดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช รวมกับคนอื่น ๆซึ่งผูกอตั้งเปนกลุม ทีไมใชคน
ของคณะรัฐมนตรีวันทีก่ อตัง้ พรรคกาวหนาวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2489 แตหลังการเลือกตั้งไมนาน

พรรคกาวหนาก็ไดไปรวมกับนักการเมือง กลุมนายควง อภัยวงศ จัดตัง้ เปนพรรคประชาธิปตย เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2489 *(โดยมีขอมูลการจัดตั้งพรรคที่ยังไมชัดเจน)

8. พรรคมหาชน เปนพรรคการเมืองไทยที่กอตั้งเมื่อปลายป พ.ศ. 2547 โดยพลตรีสนัน่ ขจร
ประศาสน อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปต ย พรรคตั้งขึน้ มาเพื่อแยงชิงฐานเสียงของ พรรคไทยรัก
ไทย ในภาคเหนือ และจะรวมมือจัดตั้งรัฐบาลกับ พรรคประชาธิปตย ในภายหลัง

9. พรรคประชากรไทย ตั้งขึ้นเมือ่ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2522 โดยมีนายสมัคร สุนทรเวชเปนหัวหนา

พรรค เพื่อการเลือกตั้งในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 พรรคประชากรไทย จัดเปนพรรคการเมืองขนาดเล็ก มี
ฐานเสียงที่สําคัญอยูใ นพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ปจจุบนั มีหัวหนาพรรค คือ นายสุมิตร สุนทรเวช นองชายของ
นายสมัครเปนหัวหนาพรรค

10. พรรคพลังประชาชน ทีก่ อตัง้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 นางสาวสุภาพร เทียนแกว เปน
หัวหนาพรรคชวงกอนเขารวมกับพรรคชาติไทย ปจจุบนั นายสมัคร สุนทรเวช เปนหัวหนาพรรค
พรรคนี้นาจะจัดตั้งพรรคขึ้นเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหรัฐบาลชุดนายทักษิณ กลับมามีบทบาท
ทางการเมือง

11. พรรคแผนดินไทย จัดตั้ง
เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.
2545 นายบุญาบารมีภณ ชิณราช เปนหัวหนาพรรค จากคดียุบพรรค ตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
พรรคแผนดินไทยมีความผิดตามขอกลาวหาของอัยการสูงสุดจึงกลาวไดวาเปนการจัดตั้งเพื่อ
ผลประโยชนสวนกลุมบุคคล

12. พรรคศิลปน กอตั้งขึ้นเมื่อเดือน 18 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยนายวสันต สิทธิเขตต และกลุมศิลปน
ไทยสวนหนึ่ง จํานวน 17 คน มีหัวหนาพรรคคือ นายวสันต สิทธิ์เขตต พรรคศิลปนไมไดมุงหวังที่
จะเขารวมรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ แตเพื่อสนับสนุนกลุมศิลปนของตน

13. พรรคประชาราช เปนพรรคการเมืองทีก่ อตั้งโดยนายเสนาะ เทียนทอง เพื่อที่จะดําเนินงานทางการ
เมืองหลังลาออกมาจากพรรคไทยรักไทย ตั้งเปนพรรคเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549

14. พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคการเมืองที่กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2550 โดยสมาชิกสวนใหญเปน
สมาชิกจากพรรคการเมืองที่เคยมีอยูแลว จัดตั้งเปนพรรคการเมืองโดยรวม กลุมรวมใจไทย เขากับ
พรรคชาติพัฒนา ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ดํารงตําแหนงหัวหนา
พรรค

15. พรรคมัชฌิมาธิปไตย เปนพรรคการเมือง ที่กอตั้งโดยกลุมมัชฌิมา ซึ่งนําโดยนางอนงควรรณ เทพสุ
ทิน (ภรรยานายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เปนหัวหนาพรรค และกลุมนายประชัย เลีย่ วไพรัตน อดีต
เลขาธิการพรรคประชาราช มีนโยบายรวม 42 ขอ โดยนโยบายหลัก ๆ ไดแก ขุดบอน้ําทั้งประเทศ 9
ลานบอ, ลดคาโดยสารรถไฟฟาตลอดสาย เหลือเพียง 15 บาทเปนระยะเวลา 10 ป, ประกันราคา
พืชผลทางการเกษตรในราคาที่สูง, เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี เปนตน

16. พรรคสหประชาไทย เปนพรรคที่เปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล มี จอมพลถนอม กิตติขจร เปน
หัวหนาพรรค เรื่องราวความวุนวายคือ จอมพลถนอม กิตติขจรตัดสินใจทําการรัฐประหารตัวเอง
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ยึดอํานาจตัวเองเหมือนจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่เคยกระทําใน
ป พ.ศ. 2494 พรอมทั้งประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ, วุฒสิ ภา, สภาผูแ ทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี,
ยกเลิกพรรคการเมืองและประกาศหามมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต 5 คนขึ้นไป บทบาทของพรรค
สหประชาไทยจึงไดยุตแิ ตเพียงเทานี้

17. พรรคประชาชน กอตั้งขึ้นเมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2490 โดยมีนายเลียง ไชยกาล เปนหัวหนา
พรรคประกอบดวย นักการเมืองกลุมหนึ่งซึ่งเคยเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยมากอน เหตุที่นาย
เลียง ไชยกาล ออกมาตั้งพรรคใหมนั้นเปนเพราะเกิดการขัดแยงเรื่องการจัดสงคนของพรรค
ประชาธิปตย ความคิดขัดแยงกับกลุมของ ดร.โชติ คุมพันธ นายเลียง ไชยกาล กับพวกรวม 16 คน
จึงออกมาตั้งพรรคใหม

18. พรรคชาติพัฒ นา เกิด จากความตอ งการมีอํานาจทางการเมืองของกลุมเครือญาติและตองการ
สนับสนุนผูนําใหขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี ประกอบกับความตองการแกไขวิกฤติเศรษฐกิจและการเมือง
จึงไดแยกตัวออกมาจากพรรคชาติไทยมาตั้งพรรคใหมขึ้น

19. พรรคพัฒนาชาติไทย จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2546 นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ เปนหัวหนา
พรรค จากคดียุบพรรค ตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพรรคพัฒนาชาติไทยมีความผิดจริงตามขอ
กลาวหาของอัยการสูงสุด จึงกลาวไดวาเปนการจัดตั้งเพือ่ ผลประโยชนสวนกลุมบุคคล

20. พรรคเพือ่ แผนดิน เปนพรรคการเมืองไทยที่ตั้งในกลางป พ.ศ. 2550 มีนายสุวิทย คุณกิตติ เปน
หัวหนาพรรค มีการรวมบุคคลสําคัญในพรรคหลายคนทัง้ ดารา และนักกีฬา คาดวานาจะจัดตั้ง
พรรคเพื่อตัดคะแนนเสียงพรรคอื่น

21. พรรคประชามติ ตั้งขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีนายประมวล รุจนเสรี เปนหัวหนา
พรรค

22. พรรคแทนคุณแผนดิน กอตั้งขึ้นเมื่อกลางป พ.ศ. 2550 โดย กลุมแทนคุณแผนดินอีสาน นําโดยวิวร
รธนไชย ณ กาฬสินธุ อดีต ส.ส. กาฬสินธุ พรรคไทยรักไทย ที่แยกตัวออกมาพรรคพลังประชาชน
เนื่องจากนายวิวรรธนไชยอางวา นายสมัคร สุนทรเวช หัวหนาพรรคพลังประชาชน ไดเคยพูดจาดู
ถูกคนอีสานไวในอดีต จึงไมอาจยอมรับได

23. พรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย จดทะเบียนพรรคเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549เปน
พรรคที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ในชวงที่กลุมพันธมิตรประชาชนเพือ่
ประชาธิปไตยชุมนุมขับไล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยเปลี่ยนสถานะจากเครือขายหนี้สินชาวนา
แหงประเทศไทย ที่เขารวมชุมนุมในครั้งนีด้ วย โดยมีเจตนารมยจะเปนพรรคการเมืองภาค
ประชาชน มุงเนนนโยบายไปที่เกษตรกรและชัน้ ชนใชแรงงานในสังคม

24. สหพรรค เกิดจากการรวมตัวกันของพรรคการเมืองเล็กๆ 4 พรรค คือ พรรคธรรมธิปตย มีพลโท
มังกร พรหมโยธี เปนหัวหนาพรรค พรรคกสิกรรมกร มีนายวรการ บัญชา เปนหัวหนาพรรค พรรค
ชาติสังคมและประชาธิปไตย มีพันเอกบัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เปนหัวหนาพรรค ในการจัดตั้ง
รัฐบาลหัวหนาพรรคตางๆทีม่ ารวมตัวกัน ลวนไดรับตําแหนงสําคัญตางๆดวยกันทั้งนั้นจึงเปน

ผลประโยชนของการรวมพรรคในครั้งนี้ โดยมีจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เปนหัวหนาสหพรรค
จดทะเบียนพรรคในวันที่ 8 เมษายน 2491

25. พรรคสหภูมิ ตั้งขึ้นประมาณปลายป พ.ศ.2488 หัวหนาพรรคคือนายทองอินทร ภูรพิ ัฒน ตั้งขึ้นเพือ่
สนับสนุน ดร.ปรีดี พนมยงค พรรคนีย้ ุบไปเมื่อเกิดการยึดอํานาจของคณะทหาร เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน พ.ศ.2490 และดร.ปรีดี พนมยงค ตองลี้ภยั ไปอยูตางประเทศ

26. พรรคแนวรัฐธรรมนูญ มีพล.ร.ต.หลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ เปนหัวหนาพรรคตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน ดร.
ปรีดี พนมยงค เหมือนกัน แตนโยบายหลักไมยดึ แนวความคิดทางเศรษฐกิจของ ดร.ปรีดี เหมือนกับ
พรรคสหภูมิพรรคนี้กย็ ุบเลิกไปโดยปริยายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน

27. พรรคชาติสังคม โดยจดทะเบียนพรรคเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2500 มีจอมพลสฤษด ธนะรัชต
เปนหัวหนาพรรค พรรคนี้ตงั้ ขึ้นโดยการยุบพรรคสหภูมิแลวเอา ส.ส.ของพรรคสหภูมิ 44 คนมา
รวมกับ ส.ส. ที่ไมสังกัดพรรคใด 58 คน (จาก 59 คน) โดยตองการยึดอํานาจรัฐบาลและแกไข
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475

28. พรรคสหชีพ มีแนวทางการกอตั้งพรรคและอุดมการณคลายคลึงกับพรรคแนวรวมรัฐธรรมนูญ แต
ทั้งสองพรรคนี้มิไดดําเนินการเกีย่ วของกัน สมาชิกและผูกอตั้งสวนใหญเปนสมาชิกขบวนการเสรี
ไทยสายอีสาน ที่ใหการสนับสนุน นายปรีดี พนมยงค
29. พรรคเสรีมนังคศิลา จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2498 มีหัวหนาพรรค คือ จอมพล ป.
พิบูลสงคราม พรรคเสรีมนังคศิลา เอาชนะการเลือกตั้งไดในการเลือกตัง้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2500 ซึ่งเปนการเลือกตัง้ ที่ไดชื่อวาสกปรกที่สุดในประวัติศาสตร เพราะมีการใชกลโกงตาง ๆ
สารพัด แตผลการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลไมเปนที่ยอมรับไดจากประชาชน เหตุการณบานปลาย

ตอเนื่องจนกลายเปนความขัดแยงระหวางกลุมทหารของ พล.อ.สฤษดิ์ ธนะรัชต และกลุมทหารของ
จอมพล ป. และกลุมตํารวจของ พล.ต.อ.เผา ศรียานนท จนกลายเปนการรัฐประหารในวันที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2500 และรัฐประหารซ้ําอีกครั้งในป พ.ศ. 2501 ซึ่งประกาศของคณะรัฐประหารใน
ครั้งนี้ ไดยกเลิกรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา สภาผูแ ทนราษฎรทัง้ หมด รวมทั้งพรรคการเมืองดวย บทบาท
ของพรรคเสรีมนังคศิลา ก็ยตุ ิลงแตเพียงเทานี้

30. พรรคไทยรวมไทย เดิมชื่อ พรรครักษแผนดินไทย หัวหนาพรรคคือ นายสุรทิน พิจารณ เดิมสมาชิก
กลุมไทยรักไทย (พรรคไทยรักไทย เดิม) จะไปขอจดทะเบียนตั้งพรรคใหม ใชชื่อวา พรรคไทยรวม
ไทย โดยใชอกั ษรยอ ทรท. เชนเดียวกับพรรคไทยรักไทย แตไมสามารถกระทําได เนือ่ งจากถูกหาม
โดยประกาศ คปค.ฉบับที่ 15 หามประกอบกิจกรรมทางการเมือง
นอกจากนีย้ ังมีอกี หลายพรรคการเมืองที่มีบทบาทในปจจุบันโดยเราไมทราบขอมูลอีกเชน
1. พรรคกฤษไทยมั่นคง
2. พรรคกสิกรไทย
3. พรรคกิจสังคม
4. พรรคเกษตรไทย
5. พรรคเกษตรกรไทย
6. พรรคเกษตรกรแรงงานไทย
7. พรรคคุณธรรม
8. พรรคชาติสามัคคี
9. พรรคชีวิตทีด่ กี วา
10. พรรคดํารงไทย
11. พรรคทางเลือกใหม
12. พรรคไทเปนไท
13. พรรคไทยชวยไทย
14. พรรคไทยมั่นคง
15. พรรคไทยร่ํารวย

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

พรรคธรรมชาติไทย
พรรคธัมมาธิปไตย
พรรคนิติศาสตรไทย
พรรคนําวิถี
พรรคแนวสังคมประชาธิปไตย
พรรคประชาชาติไทย
พรรคประชาธิปตย
พรรคเผาไท
พรรคพลเมืองไทย
พรรคพลังเกษตรกร
พรรคพลังแผนดิน
พรรคพลังแผนดินไท
พรรคพัฒนาประชาธิปไตย
พรรคเพื่อนเกษตรไทย
พรรคเพื่อฟาดิน
พรรคมวลชน
พรรครวมพลังไทย
พรรครักเมืองไทย
พรรครักษถิ่นไทย
พรรครักษไทย
พรรคราษฎรรักไทย
พรรคแรงงาน
พรรคศรีสยาม
พรรคสยาม
พรรคสยามสันติ
พรรคสังคมไท
พรรคสังคมธิปไตย
พรรคสันติภาพไทย
พรรคเสรีประชาไทย

45.
46.
47.
48.

พรรคเสียงประชาชน
พรรคอยูด ีมีสุข
พรรคอุดมรัฐ
พรรคเอกราช

นอกจากนีย้ ังมีอกี หลายพรรคการเมืองที่มีบทบาทในอดีตโดยเราไมทราบขอมูลอีกเชน
1. พรรคกรรมกร ขอจัดตั้งพรรคแตยกเลิกไป
2. พรรคกสิกร
3. พรรคกสิกรรมกร
4. พรรคเกษตรกร ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา
5. พรรคเกษตรกาวหนา ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา
6. พรรคเกษตรสังคม หัวหนาพรรคคือ นายเสวตร เปย มพงศสานต ยุบพรรครวมกับพรรคประชาธิปตย ในป
พ.ศ. 2519
7. พรรคเกษตรเสรี ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 25 และ 26
8. พรรคแกปญ
 หาชาติ ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29 และขอบังคับพรรค
9. พรรคขบวนการคนใจบุญ
10. พรรคขบวนการไฮตปารค
11. พรรคคนดี
12. พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ตามกฎหมายแลวไมมีสถานะเปนพรรคการเมือง เนื่องจากไมไดจด
ทะเบียน ตามโดยทางปฏิบตั ิแลวมีการดําเนินงานจริง มีการประชุมสมัชชาพรรคครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2485
พรรคชาติเกษตรกรไทย ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29
13. พรรคชาตินิยม ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
14. พรรคชาติประชาชน ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
15. พรรคชาติประชาไทย ยุบเนื่องจากมีสมาชิกพรรคไมถึง 15 คน[3]
16. พรรคชาติประชาธิปไตย
17. พรรคชาติสังคมประชาธิปไตย
18. พรรคชาติสามัคคี ยุบเนือ่ งจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
19. พรรคชาวไทย ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 26[3]

20. พรรคชาวนา
21. พรรคชาวนาชาวไร
22. พรรคชาวนาพัฒนาประเทศ ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29 และ 35[3]
23.พรรคชาวไรชาวนาไทย ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
24. พรรคชีวิตใหม ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
25. พรรคตนตระกูลไทย ยุบรวมกับพรรคชาติไทย
26. พรรคถิน่ ไทย ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 35[3]
27. พรรคทองถิ่นกาวหนา
28. พรรคทางเลือกที่สาม
29. พรรคไท
30. พรรคไทยกาวหนา ยุบเนือ่ งจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
31. พรรคไทยธรรมาธิปไตย ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 26[3]
32. พรรคไทยประชาธิปไตย ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 62[6]
33. พรรคไทยพัฒนา ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
34. พรรคไทยพิทักษไทย
35. พรรคไทยมหาชน ยุบเนือ่ งจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
36. พรรคไทยมหารัฐ ยุบเนือ่ งจากไมดําเนินการตามมาตรา 35[3]
37. พรรคไทยมุสลิม
พรรคไทยรักไทย ยุบเนื่องจากคําตัดสินในคดียุบพรรค
38. พรรคไทยรวมพลัง ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
39. พรรคไทยสามัคคี ยุบเนือ่ งจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
40. พรรคไทยเสรี ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 25 และ 26[3]
41. พรรคธรรมประชาธิปไตย
42. พรรคธรรมสังคม
43. พรรคธรรมรัฐ ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
44. พรรคธรรมาธิปตย
45. พรรคนําไทย
46. พรรคนิติมหาชน ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 35[3]
47. พรรคแนวรวมเกษตรกร ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]

48. พรรคแนวรวมเศรษฐกร
49. พรรคโบราณรักษ ยุบเนือ่ งจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
50. พรรคประชาชาติ
51. พรรคประชาธรรม
52. พรรคประชาธิปไตย
53. พรรคประชาธิปไตยกาวหนา ยุบเนื่องจากคําตัดสินในคดียุบพรรค
54. พรรคประชาพัฒนา
55. พรรคประชารัฐ ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 35 และ 62[3]
56. พรรคประชาราษฎร
57. พรรคประชาสังคม ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
58. พรรคปราบคอรัปชั่น
59. พรรคปตุภมู ิ
60. พรรคพลังเกษตรกร ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
61. พรรคพลังไทย ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
62. พรรคพลังมหาชน ยุบเนือ่ งจากไมดําเนินการตามมาตรา 25 และ 26[3]
63. พรรคพลังสามัคคี ยุบเนือ่ งจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
64. พรรคพลังเสรีธรรม
65. พรรคพลังใหม ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 26[3]
66. พรรคพัฒนาไทย ยุบเนือ่ งจากไมดําเนินการตามมาตรา 29 และ 35[3][7]
67. พรรคพัฒนาสังคม ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 35[3]
68. พรรคพัฒนาสังคมไทย
69. พรรคพิทกั ษไทย ยุบเนือ่ งจากไมดําเนินการตามมาตรา 35[3]
70. พรรคมหาราษฎรธิปตย ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
71. พรรครวมไทย
72. พรรครวมพลังใหม
73. พรรครักชาติ ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
74. พรรครักสามัคคี ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
75. พรรคราษฎร
76. พรรครูแ จงเห็นจริง

77. พรรคแรงงานไทย ยุบเนือ่ งจากไมดําเนินการตามมาตรา 26[3]
78. พรรคแรงงานประชาธิปไตย
79. พรรควิถีไทย เดิมชื่อ พรรคเอกราช ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 35 และ 62[3]
80. พรรคศรัทธาประชาชน ยุบเนื่องจากขอบังคับพรรค[3]
81. พรรคศรีอารยเมตไตรย
82. พรรคเศรษฐกร
83. พรรคสงเคราะหอาชีพและการกุศล
84. พรรคสยามใหม
85. พรรคสรางสรรคไทย ยุบเนื่องจากขอบังคับพรรค[3]
86. พรรคสหประชาธิปไตย
87. พรรคสหพันธเกษตรกร
88. พรรคสหพันธประชาธิปไตย
89. พรรคสหภราดร
90. พรรคสังคมนิยม
91. พรรคสังคมประชาชน ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3]
92. พรรคสังคมประชาธิปไตย ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 26[3]
93. พรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย
94. พรรคสังคมพัฒนา ยุบเนือ่ งจากไมดําเนินการตามมาตรา 29 และตามขอบังคับพรรค[3]
95. พรรคสังคมใหม ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 35[3]
96. พรรคสังคมไทย ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 35[3]
97. พรรคสันติภาพ ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 62[3]
98. พรรคสัมมาชีพชวยชาวนา
99. พรรคสามัคคีธรรม พรรคที่ไดสิทธิ์เปนแกนนํารัฐบาลในชวงเหตุการณพฤษภาทมิฬ แตหัวหนาพรรคไมได
เปนนายกรัฐมนตรี
100. พรรคเสรี
101. พรรคเสรีนิยม
102. พรรคเสรีไท ยุบเนื่องจากขอบังคับพรรค[3]
103. พรรคเสรีธรรม ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 29[3] และยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย[8]
104. พรรคเสรีประชาธิปไตย ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 62[3][9]

105. พรรคหนุมไทย
106. พรรคหลักสยาม
107. พรรคอํานาจประชาชน ยุบเนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา 62[3]
108. พรรคอิสระ
109. พรรคอิสระธรรม
110. พรรคอีสาน

