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บทคัดยอ 
  
  
 วทิยานพินธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนแกพรรคการเมือง  ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  และประกาศของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในสวนท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนแกพรรคการเมือง โดยศึกษาจากแนวความคิด ทฤษฎี และความเปนมา
ในการสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐในประเทศไทย  รวมท้ังศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนแก
พรรคการเมืองโดยรัฐในตางประเทศ  โดยนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย เพื่อนาํมาวิเคราะหถึงสภาพปญหา
อันเกิดจากหลักเกณฑและวธีิการสนับสนุนแกพรรคการเมือง ท้ังนี้ เพื่อท่ีจะนํามาเปนแนวทางในการแกไข 
ปรับปรุงกฎหมาย หรือมาตรการท่ีเกี่ยวของกับหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐของ
ประเทศไทย 
 จากการศึกษาพบวา หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนแกพรรคการเมือง  ตามที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  ประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ังในสวนท่ีเกี่ยวกับ
การสนับสนุนแกพรรคการเมือง  ใชเปนเกณฑในการจัดสรรการสนับสนุนใหแกพรรคการเมืองนั้น  ยังไม
บรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ   แตกลับเปนชองทางใหพรรคการเมืองท่ีจัดต้ังข้ึนมาโดยไมมีเจตนาที่
จะดําเนินกิจกรรมทางดานการเมืองอยางแทจริงแสวงหาผลประโยชนจากหลักเกณฑดังกลาว  กอใหเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติใหแกพรรคการเมืองท่ีจัดต้ังข้ึนใหมทําใหพรรคการเมืองท่ีจัดต้ังข้ึนใหมดํารงอยูดวยความ
ยากลําบากจนถูกยุบพรรคไปในท่ีสุด  อีกท้ังวิธีการใหเงินสนับสนุนยังกอใหเกิดปญหาการใชเงินท่ีไมตรงตาม
วัตถุประสงคและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540     
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 ดังนั้น  วิทยานิพนธนี้จึงเสนอใหมีการแกไข  เพิ่มเติม  หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนแกพรรค
การเมือง  ตามท่ีไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  และ
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ังในสวนท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนแกพรรคการเมือง  เพื่อใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของการเมืองไทย  และเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองใหมีความเขมแข็งเปนสถาบัน
หลักทางการเมือง  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ   
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ABSTRACT 
 
 

This thesis aims to study rules and procedures to support and promote political parties under the 
Organic Law on Political Parties, B.E. 2541 and the Announcements of the Election Commission in a related 
part with the support and promotion of political parties. It is a study of concepts, theories and movements of 
the support and promotion of political parties by the State in Thailand. The study also compares the rules and 
procedures for giving support and promotion to political parties by the State in other countries to Thailand in 
order to analyze the problems arising from rules and procedures in giving support and promotion to political 
parties. The findings of this thesis can be a guideline in amending the laws and measures related to rules and 
procedures for giving support and promotion to political parties by the State in Thailand. 

It is found that rules and procedures for giving support and promotion to political parties which 
are used as rules and procedures in allocating support and promotion to political parties under the Organic 
Law on Political Parties, B.E. 2541 and the Announcements of the Election Commission in connection with 
giving support and promotion to political parties do not serve the intention of the Constitution. Instead, they 
are possible ways for political parties, established without true intention, to carry out political activities to take 
advantages therefrom. This can create practical problems to newly- established political parties. Consequently, 
newly-established political parties operate with hardship and eventually dissolve. Moreover, the procedures in 
giving financial support can create problems regarding expenses which do not accord with the objective and 
intention of the Constitution, B.E. 2540. 
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This thesis, therefore, suggests that rules and procedures for giving support and promotion to political parties 
as specified in the Organic Law on Political Parties, B.E. 2541 and the Announcements of the Election 
Commission in connection with giving support and promotion to political parties be amended to suit the true 
situation of Thai politics, and to strengthen the status of political parties as principal political institutions 
serving the intention of the Constitution. 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

   
1.สภาพและความสําคัญของปญหา 
            

 ในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเชีย  

พรรคการเมืองสวนใหญลวนแตประสบปญหาในเร่ืองรายไดหรือการเงินของพรรค  เนื่องจากใน

การสงผูแทนของพรรคลงสมัครรับเลือกต้ัง  การรณรงคหาเสียงในการเลือกต้ังและการดําเนิน

กิจกรรมทางการเมืองลวนแตตองใชเงินเปนจํานวนมาก  และนอกจากนี้แลวพรรคการเมืองยังมี

คาใชจายในการบริหารงานภายในพรรคอีก เชน เงินเดือนของเจาหนาที่ คาอุปกรณและเคร่ืองใช

สํานักงาน คาเชาสํานักงาน คาน้ํา คาไฟ คาจัดสงเอกสาร คาไปรษณียากร เปนตน 

 ดวยเหตุนี้ปญหาในการสรรหาเงินเพื่อนํามาเปนคาใชจายของพรรคการเมือง  จึงถือวา

เปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของพรรคการเมืองในปจจุบัน  เนื่องจากในประเทศประชาธิปไตย

ไมมีพรรคการเมืองใดที่สามารถยืนหยัดอยูไดดวยเงินสนับสนุนจากสมาชิกของพรรคการเมืองแต

เพียงอยางเดียว  แตที่มาอันสําคัญของเงินสนับสนุนพรรคการเมืองนั้นมาจากกลุมผลประโยชน  

กลุมนายทุน  กลุมเอกชนที่ประกอบธุรกิจและกลุมบุคคลที่มุงแตจะแสวงหาผลประโยชนสวนตน

 ในประเทศไทยก็เชนเดียวกันพรรคการเมืองของไทยต้ังแตในอดีตเปนตนมาตางก็

ประสบปญหาในเร่ืองการเงินของพรรค  เนื่องจากพรรคการเมืองไทยมีความจําเปนที่จะตองใชเงิน

เพื่อที่จะนํามาเปนคาใชจายในการแขงขันทางการเมือง  การรณรงคหาเสียงในการเลือกต้ัง  การ

ดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งคาใชจายในการบริหารงานภายในพรรคของตน ดังนั้น จึงทํา

ใหพรรคการเมืองที่ประสบปญหาในดานการเงินของพรรคหันไปพึ่งพาอาศัยกลุมนักธุรกิจ กลุม

นายทุน  หรือกลุมบุคคลที่มุงแสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการที่ไดใหการสนับสนุนทางการเงิน

แกพรรคการเมือง 

 จากสภาพปญหาในดานการเงินของพรรคการเมืองไทยดังกลาวขางตน  รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 328 (4) (5)   และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 มาตรา 56 ไดกําหนดใหรัฐตองใหการสนับสนุนแกพรรคการเมือง

โดยจะตองจัดใหมีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
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เพื่อใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองภายใตขอกําหนดกฎเกณฑที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประกาศกําหนด  ซึ่งไดกําหนดใหการสนับสนุนใน 3 ดานหลักๆ ดังนี้ 

 1.การจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง   

 2.การจัดสรรเวลาสําหรับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ

โทรทัศนของรัฐแกพรรคการเมือง    

 3.การสนับสนุนดานคาไปรษณียากรและคาใหจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ 

     

 โดยรัฐไดเร่ิมใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองในดานตางๆ มาต้ังแตป พ.ศ.2542 

จนถึงปจจุบัน  โดยหลักการแลวเชื่อวาการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐดําเนินไปตามกรอบที่

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540  กําหนด   แตหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรการสนับสนุนแกพรรค

การเมืองตามที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ.2541   และประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ังในสวนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนแกพรรค

การเมืองนั้น ยังไมอาจที่จะบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  ที่ตองการใหพรรคการเมือง

สามารถจัดต้ังไดโดยงาย  มีอิสระทางดานการเงินจากกลุมนายทุน  ไมตกอยูภายใตอิทธิพลของ

กลุมผลประโยชนหรือกลุมนายทุนมากเกินไป  และเนื่องจากพรรคการเมืองเปนสถาบันที่มี

ความสําคัญในระบอบประชาธิปไตยจึงสมควรสงเสริมใหมีรากฐานที่มั่นคง  พรรคการเมืองควรมี

รากฐานมาจากประชาชน  ดังนั้น จึงตองจัดระบบสาขาพรรคและระบบสมาชิกพรรครวมตลอดถึง

การจัดกิจกรรมการเมืองเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม   แตจากสภาพความเปนจริงทางการเมืองที่

เกิดข้ึน  หลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรการสนับสนุนแกพรรคการเมืองดังกลาวกลับได

กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติใหแกพรรคการเมือง   หลักเกณฑในบางประการเปนชองทางให

พรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนมาเฉพาะกิจโดยไมไดมีเจตนาท่ีจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยาง

แทจริงแสวงหาผลประโยชน  ไมวาจะเปนกรณีที่พรรคการเมืองตางรีบเรงดําเนินการจัดต้ังสาขา

พรรคข้ึนใหไดมากที่สุดเพื่อที่จะไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุน  โดยไมคํานึงถึงสภาพของสาขา

พรรคที่ไดจัดต้ังข้ึนมานั้นวามีความพรอมและเหมาะสมที่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือไม    

กรณีที่พรรคการเมืองดําเนินการเรงหาสมาชิกพรรคโดยที่ไมไดมีการตรวจสอบวาประชาชนที่เขา

มาเปนสมาชิกของพรรคตนไดเขาเปนสมาชิกของพรรคอ่ืนอยูกอนที่จะเขามาเปนสมาชิกของพรรค

ตนหรือไม   ซึ่งกอใหเกิดปญหาสมาชิกพรรคการเมืองซํ้าซอน    กรณีที่พรรคการเมืองในบางพรรค

ถูกยุบพรรคเนื่องจากการใชจายเงินที่ไดรับจากการจัดสรรการสนับสนุนไมเปนไปตามวัตถุประสงค    

อีกทั้งหลักเกณฑที่ไดกําหนดถึงคุณสมบัติของพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิไดรับการจัดสรรการ
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สนับสนุนยังไดสรางภาระคาใชจายใหแกพรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนใหม  ทําใหการดํารงอยูของ

พรรคการเมืองขนาดเล็กที่จัดต้ังข้ึนใหมเปนไปดวยความยากลําบากจนในบางพรรคถูกยุบไปใน

ที่สุด 

 ดังนั้น  ถาหากหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรการสนับสนุนแกพรรคการเมือง  

ไดรับการแกไข  ปรับปรุง  ใหเหมาะสมตามสภาพความเปนจริงของการเมืองไทยในปจจุบัน  

ยอมจะทําใหการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐเกิดประโยชนสูงสุดแกพรรคการเมือง  และ

บรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

 
2.วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1.เพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑและวิธีการใหการสนับสนุนแกพรรคการเมือง  ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 

 2.เพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑและวิธีการใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองของคณะกรรมการ

การเลือกต้ังโดยผานทางกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  รวมตลอดถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ    

 3.เพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐในตางประเทศ

เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย    

 4.เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแกไขปรับปรุงกฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวของกับการ

ใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐใหมีความเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ        

  
3.สมมุติฐานของการวิจัย 
 

 หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนแกพรรคการเมือง  ตามที่พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541  และประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ังในสวน

ที่เกี่ยวกับการสนับสนุนแกพรรคการเมือง  ใชเปนเกณฑในการจัดสรรการสนับสนุนใหแกพรรค

การเมืองนั้น  ยังไมอาจบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540  นอกจากนี้ 

หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรการสนับสนุนใหแกพรรคการเมืองนั้นยังกอใหเกิดปญหาในทาง

ปฏิบัติใหแกพรรคการเมือง  หลักเกณฑในบางประการเปนชองทางใหพรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนมา

โดยไมมีเจตนาที่จะดําเนินกิจการทางการเมืองอยางแทจริงแสวงหาผลประโยชน  วิธีการใหเงิน

สนับสนุนกอใหเกิดปญหาการใชจายเงินที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงค  ดังนั้น  จึงจําเปนที่จะตอง

แกไข  เพิ่มเติม  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  และ
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ประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ังในสวนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนแกพรรคการเมือง  ใหมี

ความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของการเมืองไทยในปจจุบัน  เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกพรรคการเมือง  และพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันหลักทางการเมืองที่มีความเขมแข็ง  

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  
 
4.ขอบเขตการศึกษา 
 

 ศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541  และประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ังเฉพาะ

ในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐของคณะกรรมการการ

เลือกต้ังโดยผานทางกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในการพิจารณาใหการสนับสนุนแก

พรรคการเมืองตามแผนงานและโครงการของพรรคการเมืองตาง ๆ ที่นําเสนอ รวมตลอดถึงปญหา

และอุปสรรคตาง ๆ นับแตไดใหการสนับสนุนจนถึงปจจุบัน 
 
5.วิธกีารศึกษา 
 

 ใชวิธีการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากแนวความคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย 

วิทยานิพนธ บทบัญญัติกฎหมายทั้งของไทยและตางประเทศ รวมถึงประกาศของคณะกรรมการ

การเลือกต้ังในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑในการจัดสรรการสนับสนุนแกพรรคการเมือง  
 
6.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

 1.เพื่อใหทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองตามที่ได

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 

 2.เพื่อใหทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด  รวมตลอดถึงปญหาและอุปสรรคในการสนับสนุนแกพรรค

การเมือง 

 3.เพื่อใหทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐในตางประเทศ  

ซึ่งจะนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
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 4.เพื่อใหทราบถึงแนวทางในการแกไข ปรับปรุงกฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวของกับ

หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ  ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามสภาพ

ความเปนจริงของการเมืองไทยในปจจุบัน  
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บทที่ 2 

 
แนวความคิด ทฤษฎีในการใหเงนิสนบัสนุนแกพรรคการเมือง 

 
ในการสรางความเปนสถาบันของพรรคการเมืองนั้น  “เงิน” ถือเปนปจจัยที่จะขาดเสีย

มิไดในการที่จะสรางพรรคการเมืองใหมีความเขมแข็ง   พรรคการเมืองไมวาในประเทศไทยหรือใน

ตางประเทศตางก็ประสบปญหาในเร่ืองของการระดมเงินเพื่อนํามาเปนคาใชจายในการดําเนิน

กิจกรรมทางการเมือง   เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของแตละพรรคการเมืองนั้นมี

ความจําเปนที่จะตองใช “เงิน” เปนจํานวนมาก   แตเนื่องจากพรรคการเมืองแตละพรรคนั้นมี

ความสามารถในการระดมเงินหรือมีอํานาจทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน พรรคที่มีเงินมากกวาหรือมี

อํานาจทางเศรษฐกิจที่ดีกวาก็จะไดเปรียบในการแขงขันทางการเมือง ซึ่งกอใหเกิดความไมเทา

เทียมกันในโอกาสของการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง   ดวยเหตุนี้ในประเทศที่มีการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยจึงไดพยายามแสวงหามาตรการในการใหความชวยเหลือทางดานการเงินแก

พรรคการเมือง  เพื่อสนับสนุนใหพรรคการเมืองและนักการเมืองทั้งหลายใหมีโอกาสทางการเมือง

อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน  ดวยเหตุนี้ในประเทศตางๆ  จึงไดมีแนวความคิดในการที่จะใหรัฐ

ใหการสนับสนุนทางดานการเงินแกพรรคการเมือง  ซึ่งในปจจุบันนี้ก็ไดมีประเทศตางๆที่ได

กําหนดใหรัฐตองใหการสนับสนุนทางดานการเงินแกพรรคการเมือง  โดยมีหลักเกณฑและวิธีการที่

แตกตางกันไป 

  
1. แนวความคิดในการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง 
 
 ในการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางเงินกับการเมือง (Money And Political)   ไดมี

ข้ึนพรอมกับการศึกษาทฤษฎีทางการเมือง (Political Theory)  กลาวคือ  นับต้ังแตในสมัยกรีก

โบราณ  อริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญาชาวกรีกไดกลาวไววา  “บุคคลที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจ

ที่เหนือกวายอมมีโอกาสมากกวาในการไดมาซึ่งอํานาจทางการเมือง” และโดยที่ “เงิน”เปนปจจัยที่

สามารถแลกเปลี่ยนกับส่ิงอ่ืนไดโดยงาย “เงิน” จึงถูกใชเปนเคร่ืองมือในการซื้อสินคาและบริการ
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ตลอดจนความชํานาญตางๆ ในการแสวงหาการสนับสนุนจากบุคคลทั่วไปได  จึงทําใหผูที่มี

อํานาจทางเศรษฐกิจไดมาซึ่งอํานาจทางการเมือง 1 

 ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  ซึ่งยึดถือความเสมอภาคทางการเมืองมี

การเปดโอกาสใหบุคคลสามารถเขามามีสวนรวมในการเมืองการปกครอง  ในการที่จะเสนอตนเขา

สมัครรับเลือกต้ังเพื่อเปนตัวแทนของประชาชนเขาไปบริหารประเทศ     แตอยางไรก็ตามการมีสวน

รวมทางการเมืองของบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันก็ยอมจะมีประสิทธิภาพทีแ่ตกตาง

กันอยางมาก  กลาวคือ  บุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันจะมีความรูสึกนึกคิดและแบบ

แผนของพฤติกรรมในทางการเมืองที่แตกตางกัน   ลักษณะดังกลาวเปนจริงทั้งในระดับมวลชน 

(Mass) และในระดับชนชั้นนําทางการเมือง (Political elite)   ฉะนั้นจึงกลาวไดวา “เงิน”มี

ความสําคัญตอการเมืองทั้งในระดับพื้นฐานและระดับปฏิบัติการทางการเมือง  กลาวคือ  การเขา

มามีสวนรวมทางการเมืองในระดับสูงก็ยิ่งจะมีคาใชจายสูงตามไปดวย  ดังมีผูกลาววา “การเมือง

เปนเร่ืองของคนมีเงิน” 2 เพราะกิจกรรมทางการเมืองมีความจําเปนที่จะตองใชจายเงินเปนจํานวน

มาก  ฉะนั้นจึงทําใหพรรคการเมืองจึงตองแสวงหาเงินสนับสนุนจากกลุมนักธุรกิจ กลุมนายทุน   

"เงิน" จึงถือเปนปจจัยที่สําคัญตอความเสมอภาค  ความไมเสมอภาคทางการเมืองในระบบ

การเมือง    และนอกจากนี้แลว  ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองพรรคการเมืองยังมีคาใชจาย

ในการบริหารงานภายในพรรคอีก  อาทิเชน  คาเชาสํานักงาน  คาน้ํา  คาไฟ  คาจัดสงเอกสารและ

คาไปรษณียากร  เปนตน   โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง    ซึ่งผูลง

สมัครรับเลือกต้ังและบรรดาพรรคการเมืองมีความจําเปนที่จะตองใชส่ือสารมวลชน  อาทิเชน  

โทรทัศน วิทยุ แผนใบปลิว แผนปาย  เพื่อทําการแนะนําตนและทําการเผยแพรนโยบายของพรรค

ไปสูประชาชนใหทั่วถึง   ดังนั้น การที่จะใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารอยางเพียงพอและทั่วถึง  

ยอมหมายถึง  การใชส่ือสารมวลชนที่สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งถา

                                                           
1 Herbert  E.Alexander. Political Finance Regulation in International Perspective, Parties, 

Interest Groups. And Campaign Finance Law ed. Michael J. Malbin, Washington DC : American 

Enterprise Institute,1980, pp.335-338. อางถึงใน สมบูรณ สุขสําราญและพรศักด์ิ ผองแผว, รายงานการวิจัย

เร่ือง “การใหเงินอุดหนุนพรรคการเมือง.”กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2536, หนา 

33. 

 2 Herbert  E.Alexander. Financing Political : Money , Election and Political Reform ,Third 

Edition, Washington DC : Congressional Quarterly,1984, p.54.  
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หากนําส่ือดังกลาวมาใชอยางกวางขวางยอมจะทําใหผูที่ลงสมัครรับเลือกต้ังและพรรคการเมือง

จะตองใชจายเงินเปนจํานวนมาก  ซึ่งถือไดวาเปนคาใชจายที่มีความจําเปน  

 ในประเทศที่มีระบบการเมืองในแบบรัฐสภานั้น ( Parliamentary System )  พรรค

การเมืองจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาองคกรของพรรคใหเปนปกแผน  และมีระบบการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพในดานการเผยแพรนโยบายในเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเมือง  สังคม เศรษฐกิจ  

ของประเทศอยูตลอดเวลา  เพื่อที่จะโนมนาวและจูงใจประชาชนใหหันมานิยมในพรรคการเมือง  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบการเมืองแบบรัฐสภานั้นอาจจะมีการยุบสภา  เพื่อทําการเลือกต้ังใหม

ไดทุกเมื่อ   ดังนั้น พรรคการเมืองที่ประชาชนใหความไววางใจและเช่ือถือในนโยบายก็จะไดรับการ

เลือกต้ังเขาสูสภาผูแทนราษฎรเปนจํานวนมากกวาพรรคการเมืองอ่ืนๆ  ดังนั้น  พรรคการเมืองจึงมี

ความจําเปนที่จะตองขยายงาน  โดยการเพิ่มฝายหรือแผนกการศึกษาและวิจัย  แผนก

หนังสือพิมพของพรรค  หรือการจัดต้ังมูลนิธิของพรรค ( Party Foundation )  ซึ่งเปนองคกรพิเศษ

ของพรรคการเมืองที่มีหนาที่ทําการศึกษาวิจัยทางการเมือง  เชน  ในประเทศเยอรมัน  ออสเตรีย  

อเมริกา  เปนตน 3 

ดวยเหตุนี้การระดมเงินสนับสนุนพรรคการเมืองจึงนับไดวามีความจําเปน  ที่มิใชเพียง

เพื่อเปนคาใชจายในการรณรงคหาเสียงในการเลือกต้ังเทานั้น  แตเปนไปเพื่อคาใชจายอ่ืนๆ ในการ

ที่จะเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรพรรคดวย    ซึ่งตามประวัติศาสตรทางการเมืองนั้น  พรรค

การเมืองซ่ึงเปนฝายที่ ไดจัดต้ังรัฐบาลมักจะถือโอกาสที่ตนมีอํานาจในการควบคุมดูแล

ส่ือสารมวลชนของรัฐ  กระทําการใชส่ือสารมวลชนของรัฐโฆษณาชวนเชื่อประชาชนเพื่อหวังผลใน

การเลือกต้ังในสมัยหนา  รวมทั้งยังใชอิทธิพลในฐานะที่เปนรัฐบาลบีบบังคับบริษัท หางราน  ที่เปน

เอกชนใหบริจาคเงินชวยเหลือแกพรรคของตน 

ดังนั้น บรรดานักวิชาการไมวาจะเปนนักนิติศาสตร  นักรัฐศาสตร  ตางก็ไดใหความ

สนใจในการศึกษาถึง “การระดมเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง”  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองที่

เกี่ยวกับมาตรการที่รัฐไดใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง  ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายใน

การกําหนดขอบเขตในการรณรงคหาเงินสนับสนุน  และการตรวจสอบรายรับรายจายของพรรค

การเมือง 

 

                                                           
3 อุทัย ทวีโชค. “การระดมเงินอุดหนุนพรรคการเมือง : ศึกษาวิเคราะหในเชิงกฎหมาย”วิทยานิพนธ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536, หนา 9. 
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2. ทฤษฎีรากฐานในการที่รัฐใหการชวยเหลือทางดานการเงินแกพรรคการเมือง 
 

 ทฤษฎีที่มีความสําคัญในการพัฒนาแนวความคิดในการที่รัฐไดใหความชวยเหลือ

ทางดานการเงินแกพรรคการเมืองที่สําคัญ อาจกลาวไดวามีอยู 2 ทฤษฎี คือ 

 
2.1 ทฤษฎีพัฒนาพรรคการเมือง 

 
 Sammuel  P. Huntington  นักรัฐศาสตรชาวอเมริกันไดกลาวไวในหนังสือ  Political 

Order in Changing Society  เม่ือ ค.ศ. 1968  วาพรรคการเมืองใดจะถือวาไดพัฒนาจนเปน        

“สถาบันทางการเมือง” (Political Institution)  จะตองมีองคประกอบดังนี้ 

 

 1. การจัดองคกรของพรรคการเมือง (Party Organization)  กลาวคือ  ตองมีการ

แบงแยกกลุมของงานออกเปนสวนตางๆตามหนาที่และวัตถุประสงคของงาน  และใหมีการ

ประสานงานโดยใชสายบังคับบัญชาลดหล่ันกันลงมาเปนลําดับจากสูงสุดลงมาจนตํ่าสุด 

 

 2. กลไกของพรรคการเมือง (Party Machinery)  กลาวคือ  ตองมีหนวยงานในสาขา

ตางๆที่จําเปนและจะตองมีหัวหนารับผิดชอบ เชน สํานักเลขาธิการ ฝายการรณรงค ฝายนโยบาย

และการเมือง ฝายการคลัง ฝายประชาสัมพันธ ฝายวิชาการและฝายกฎหมาย  เปนตน 

 

 3. นโยบายของพรรคการเมือง (Party Policy)  กลาวคือ  พรรคการเมืองตองมีนโยบาย

ซึ่งวางไวอยางกวางๆ โดยยึดถือความคิดเห็น ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจเปนพื้นฐาน  ทั้งนี้

นโยบายของพรรคจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของพรรคดวย 

 

 4. การเงินของพรรคการเมือง (Party Finance)  กลาวคือ  พรรคการเมืองมีคาใชจาย

หลายประการในการบริหารงาน  เชน  การรณรงคในการหาเสียงเลือกต้ัง  คาอุปกรณเคร่ืองใช

ตางๆ ภายในสํานักงาน  เงินเดือนของพนักงาน  เปนตน  ดังนั้น พรรคการเมืองจึงตองมีการหาเงิน

สนับสนุนเพื่อเปนคาใชจายของพรรคซ่ึงสามารถทําไดหลายประการ  ทั้งนี้เปนไปตามขอบเขตแหง

กฎหมายของรัฐนั้นๆ 
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 5. การประชุมพรรคการเมืองระดับชาติ (Party National Convention)  กลาวคือ  การ

ประชุมพรรคในระดับชาติมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะเปนการสรางความผูกพันสมาชิก

พรรคการเมืองใหแนนแฟนกับพรรคการเมืองมากยิ่งข้ึน  เทากับเปนการแสดงออกซึ่งการเปน

เจาของพรรคโดยตรง  ดังนั้นพรรคการเมืองจะมีระเบียบในการจัดการประชุมระดับชาติอยาง

สม่ําเสมอ 

 6. ความเปนมาของพรรคการเมือง (Party History) กลาวคือ  พรรคการเมืองจะตอง

มาจากการรวมกลุมของบรรดากลุมผลประโยชนตางๆ ที่มีวัตถุประสงคทางการเมืองที่ตรงกัน  มิใช

มาจากตัวบุคคลหรือกลุมบุคคลที่จัดต้ังพรรคการเมืองเพื่อบรรลุความตองการอํานาจทางการเมือง

ของตนหรือกลุมตน 4 

 

 จากแนวความคิดของ  Sammuel  P. Huntington  ดังกลาวเห็นไดวา “เงิน” ถือเปน

ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหพรรคการเมืองมีความสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  

แตเนื่องจากพรรคการเมืองมีความสามารถในการที่จะระดมเงินอุดหนุนที่แตกตางกัน  ซึ่งมีผลทํา

ใหการไดมาซ่ึงอํานาจทางการเมืองที่แตกตางกัน  ฉะนั้นการที่รัฐจะใหเงินสนับสนุนแกพรรค

การเมืองจึงเปนส่ิงที่สมควรกระทําเพื่อกอใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการเมืองที่เทาเทียม

กัน 

 
 2.2 ทฤษฎีความเสมอภาคในโอกาสทางการเมือง 

 
 นอกจากความเสมอภาคในการเลือกต้ังแลว  สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่มีความสําคัญตอ

พรรคการเมืองเปนอยางมากก็คือ  “สิทธิความเสมอภาคทางโอกาส”  ซึ่งการคุมครองสิทธิดังกลาว

นี้มิใชเพื่อผดุงไวซึ่งความยุติธรรมตามอุดมคติ  หากแตเปนไปตามหลักที่วาหากปลอยใหมีการ

ปฏิบัติตอพรรคการเมืองโดยไมเทาเทียมกันเกิดข้ึนแลว  การสรางเจตจํานงโดยเสรีในหมูประชาชน

ยอมจะเกิดข้ึนไมได นอกจาก นี้แลวการคุมครองความเสมอภาคของพรรคการเมืองในแงของ

โอกาสนี้ยังเปนการประกันเสรีภาพของพลเมืองในการที่จะเลือกผูนําของตนโดยเสรีอีกโสตหนึ่ง

ดวย 

                                                           

 4 สถาบันดํารงราชานุภาพ,เอกสารวิชาการทรรศนะวาดวยเร่ืองการปรับปรุงและพัฒนาระบบพรรค

การเมือง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันดํารงราชานุภาพ,ม.ป.ป., หนา 11 - 12.  
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 ความเสมอภาคทางโอกาสของพรรคการเมืองนั้น  E.W.Fuss ไดใหคําจํากัดความไววา     

“ความเปนไปไดอันไมจํากัด”  ที่จะกอต้ังและขยายกิจการพรรค  และโดยอาศัยการเพิ่มจํานวน

สมาชิก การโฆษณาหาเสียง  และดําเนินการตามขั้นตอนของการเลือกต้ัง เปนการกระทําที่ไดชื่อ

วา  “รวมสรางเจตจํานงทางการเมืองของปวงชน” 5 

 สิทธิดังกลาวนี้  กําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองหยุดยั้งการกระทําที่เปนการเลือก

ปฏิบัติตอพรรคการเมือง  และในขณะเดียวกันจะตองเปดโอกาสในการแขงขันอยางเทาเทียมกัน  

ซึ่งถาหากรัฐดําเนินการสนับสนุนพรรคใดพรรคหน่ึงแตเพียงพรรคเดียว  การดําเนินการนั้นยอมขัด

ตอหลักความเสมอภาคทางโอกาสของพรรคการเมืองนี้ 

 ในทางขอเท็จจริงนั้น  พรรคการเมืองแตละพรรคยอมมีความแตกตางกันไมวาจะเปน

เร่ืองประวัติความเปนมา โครงสราง องคกรของพรรค และฐานะทางดานการเงิน    ซึ่งความ

แตกตางเหลานี้ยอมสงผลถึงโอกาสของพรรคการเมืองในดานตางๆ       ในการที่จะดําเนินกิจกรรม

ทางการเมือง   ความแตกตางเหลานี้เปนผลของความแตกตางของพลังตางๆ ในสังคม  ดวยเหตุนี้

การที่รัฐจะใหความชวยเหลือแกพรรคการเมืองในการใหเงินสนับสนุนในลักษณะที่ไมเปนการเลือก

ปฏิบัติและเปนธรรมนั้นยอมเปนประโยชนแกพรรคการเมือง  กลาวคือ 

 

 1.ทําใหพรรคการเมืองสามารถมีกิจกรรม  เพื่อใหการศึกษาทางดานการเมืองแก

ประชาชนได 

 

 2.เปนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง  โดยที่พรรคการเมือง

สามารถขยายสาขาพรรคการเมืองไปสูทองถิ่น  ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามี

สวนรวมในกิจกรรมทางดานการเมืองของพรรคการเมืองตางๆ 

 

 3.สามารถที่จะเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกพรรคที่เปน

สมาชิกรัฐสภาได  เนื่องจากองคกรบริหารของพรรคการเมืองจะสามารถเสนอนโยบายสาธารณะ

ใหประชาชนตัดสินใจเลือกสมาชิกของพรรคได  ชวยเหลือสมาชิกรัฐสภาในดานของขอมูล

ประกอบการอภิปรายหรือเสนอรางกฎหมายได 

                                                           
5 E.W.Fuss,Freiheit und Gleichheit der Parteien, in : JZ 1959,S393 ff.  อางถึงใน บุญศรี  มี

วงศโฆษ. การปรับปรุงระบบพรรคการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

2538, หนา 50. 
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 4.ในการปองกันการใชเงินในการหาเสียงเลือกต้ัง  การซื้อเสียงในการเลือกต้ังนั้นไม

อาจที่จะปองกันโดยตรงได  เพราะภายใตระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นเงินยังคงมี

บทบาทในการหาเสียงเลือกต้ัง  แตประโยชนที่จะไดรับจะเปนประโยชนในการปองกันการใชเงินใน

การซ้ือเสียงทางออมและจะบังเกิดผลในระยะยาว  อันเนื่องมาจากกระบวนการที่ไดใหการศึกษา

ทางดานการเมืองใหแกประชาชนซ่ึงจะสรางจิตสํานึกทางการเมืองใหกับประชาชน  อีกทั้งการมี

สาขาของพรรคการเมืองในทองถิ่น  รวมทั้งการมีกิจกรรมทางการเมืองที่ตอเนื่องของพรรค

การเมืองจะทําใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองตางๆ 6 

 

 ดังนั้น ในการใชหลักความเสมอภาคทางโอกาสของพรรคการเมือง ถึงแมวารัฐจะไม

สามารถทําใหทุกพรรคการเมืองเทาเทียมกันไดแตก็ถือวาเปนหนาที่ของรัฐที่ตองเปดโอกาสใหแก

พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองอยางเทาเทียมกัน  โดยการที่รัฐจะตองปฏิบัติตอทุกพรรค

การเมืองอยางเทาเทียมกันตามกฎหมาย 

 หลักความเสมอภาคทางโอกาสของพรรคการเมืองนี้  มิไดบัญญัติไวอยางชัดเจนใน

กฎหมายพื้นฐาน  แตเปนหลักที่ไดรับการพัฒนาข้ึนทางวิชาการและไดรับการยอมรับจากศาล

รัฐธรรมนูญแหงสหพันธ  โดยไดพัฒนาหลักนี้มาจากหลักเสรีภาพในการกอต้ังพรรคการเมือง   ซึ่ง

มาจากหลักที่วา  จะตองมีระบบพรรคการเมืองที่ประกอบข้ึนดวยพรรคการเมืองจํานวนหลาย

พรรคอันเปนเสาหลักของการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย   นอกจากนี้แลวยังไดอางอิงถึง

หลักความเสมอภาคทั่วไปตามรัฐธรรมนูญที่วา “บุคคลยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ

โดยเทาเทียมกัน” 7  เหตุผลก็คือ  การที่พรรคการเมืองจะสามารถรวมกันสรางเจตจํานงทาง

การเมืองของปวงชน  พรรคการเมืองจําตองมีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวม

ตลอดถึงเสรีภาพในการที่จะแขงขันกับพรรคการเมืองอ่ืนๆดวย   ซึ่งในสภาพการแขงขันเชนนี้การ

ใหความเสมอภาคทางโอกาสแกพรรคการเมืองถือวาเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองไมกระทําการใน

ลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติตอพรรคการเมือง  และในขณะเดียวกันรัฐจะตองเปดโอกาสในการ

แขงขันทางการเมืองใหแกพรรคการเมืองอยางเทาเทียมกัน   ซึ่งถาหากรัฐใหการสนับสนุนแกพรรค

การเมืองใดแตเพียงพรรคเดียว  ก็ยอมจะขัดตอหลักความเสมอภาคทางโอกาสของพรรคการเมือง 

 

 

                                                           
6 อุทัย ทวีโชค. เรื่องเดียวกัน, หนา 13. 

 7 มาตรา 3 รัฐธรรมนูญเยอรมัน,  (Basic Law) 
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3. วิวัฒนาการในการที่รัฐใหการสนับสนุนทางดานการเงินแกพรรคการเมือง 
 
 ประเทศคอสตาริกา  นับเปนประเทศแรกที่รัฐไดใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดย

ไดจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกพรรคการเมืองในป ค.ศ.1956 8     สวนในทวีปยุโรป

ประเทศเยอรมัน  ถือเปนประเทศแรกที่รัฐไดใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง  โดยไดจัดสรร

งบประมาณแผนดินใหแกพรรคการเมืองเพื่อเปนคาใชจายในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังในป 

ค.ศ.1959   นับแตนั้นมาในอีกหลายๆประเทศในทวีปยุโรปก็ไดมีการใหเงินสนับสนุนแกพรรค

การเมือง  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคที่จะลดปญหาการคอรรัปช่ันและเปนการสงเสริมความเสมอภาค

ในทางโอกาสของพรรคการเมือง   นอกจากนี้แลวยังเปนการชวยเหลือเพื่อบรรเทาภาระคาใชจาย

ในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังของพรรคการเมืองดวย 

 Karl - Heinz Nassmacher  นักรัฐศาสตรชาวเยอรมัน   ผูที่ไดทําการศึกษาในเร่ือง

เกี่ยวกับการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐไดแบงข้ันตอนของวิวัฒนาการในการใหเงิน

สนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐไวดังตอไปนี้ 9 

 

 1. ระยะทดลอง ( Stage of Experimentation )  ซึ่งอยูในชวงป ค.ศ.1954-1974  โดย

ที่ประเทศเยอรมันเปนประเทศแรกในทวีปยุโรปท่ีรัฐไดมีการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน  เพื่อ

เปนการชวยเหลือภาระคาใชจายในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังของพรรคการเมืองในป ค.ศ.1959   

และนับต้ังแตนั้นเปนตนมาในอีกหลายๆประเทศในทวีปยุโรปก็ไดมีการใหเงินสนับสนุนแกพรรค

การเมืองโดยรัฐ  เชน  ประเทศออสเตรียซ่ึงก็ไดมีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐในป 

ค.ศ.1963  ประเทศสวีเดนในป ค.ศ.1965  และประเทศออสเตรเลียในป ค.ศ.1981 เปนตน 

 โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศออสเตรเลียซึ่งไดมีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง

โดยรัฐเมื่อป ค.ศ.1981  แตเปนกรณีเฉพาะในรัฐ  New South Wales เทานั้น  โดยการใหเงิน

สนับสนุนดังกลาวเปนความริเร่ิมของพรรคแรงงานออสเตรเลีย ( The Australian Labour Party ) 

                                                           
8 สมบูรณ สุขสําราญและพรศักด์ิ ผองแผว, เรื่องเดียวกัน, หนา 38. 
9 Karl - Heinz Nassmacher, "Structure and Impact of Public Subsidies to Political Parties 

in Europe  : The Example of Austria, Italy , Sweden and West Germany," Comparative Political 

Finance in the 1980 s, Cambridge : Cambridge University Press,1989, pp. 238-239. อางถึงใน  อุทัย ทวี

โชค. เรื่องเดียวกัน, หนา 16-20. 
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ทั้งนี้เนื่องจากคาใชจายในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังมีจํานวนสูงมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

คาใชจายในการหาเสียงทางโทรทัศน  เปนผลใหการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังอยูในภาวะที่ตอง

เสียเปรียบพรรคอ่ืนๆ  อันไดแกพรรคอนุรักษนิยมอยางพรรค   Liberals  และพรรค   Nationals    

ดวยเหตุนี้บรรดาพรรคอนุรักษนิยมในรัฐ New South Wales และสมาคมที่มีอิทธิพล เชน องคการ

แฟรแฟกซและเมอรดอค ( The Fairfax and Murdoch Organization )  ไดคัดคานมิใหออก

กฎหมายใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองในรัฐ  New South Wales  โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ได

กําหนดใหพรรคการเมืองตองเปดเผยชื่อและที่อยูของผูที่บริจาคเงินต้ังแต  200 ดอลลาร  ใหแก

ผูสมัครรับเลือกต้ัง  หรือผูที่ไดบริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองเปนจํานวนมากกวา  1,000 ดอลลาร   

แตอยางไรก็ตาม  พรรคแรงงานก็สามารถผลักดันใหมีการออกกฎหมายใหเงินสนับสนุนแกพรรค

การเมืองเพื่อใชบังคับในรัฐ  New South Wales ไดในป ค.ศ. 1981   โดยในกฎหมายฉบับดังกลาว

มีบทบัญญัติที่สําคัญในการกําหนดเงื่อนไขการไดรับเงินสนับสนุน  มีสาระสําคัญดังนี้ 

 (1) กองทุนเลือกต้ัง ( Election Fund )  จะถูกจัดต้ังข้ึนโดยรัฐจะจายเงินใหกับกองทุน

เทากับจํานวนผูที่มีสิทธิเลือกต้ังคะแนนละ 12 เซนต  โดยที่กองทุนดังกลาวจะแบงออกเปน 2 สวน  

เรียกวา  กองทุนสวนกลาง ( Central Fund )  และกองทุนเขตเลือกต้ัง ( Constituency )  ทั้งนี้

กองทุนสวนกลางจะแจกจายเงินใหกับพรรคการเมืองตามคะแนนเสียงที่ไดรับเลือกต้ังในสภานิติ

บัญญัติ ( The Legislative Council )  แตกองทุนเลือกต้ังจะใหกับตัวผูสมัครที่ไดรับการเลือกต้ังใน

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  แตอยางไรก็ตาม  พรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกต้ังที่ประสงคจะรับ

เงินชวยเหลือตองมาจดทะเบียนกับกองทุนสาธารณะ ( The Public Funding Authority ) 

 (2) ในการจัดสรรเงินเขากองทุนดังกลาว  จะมีการจัดสรรเงิน 2 ใน 3 สวนเขากองทุน

สวนกลาง ( Central Fund )  ซึ่งปรากฏวาในป ค.ศ. 1981 กองทุนสวนกลางมีเงินเปนจํานวน 

1,414,881 ดอลลาร และจัดสรรเงินอีก 1 ใน 3 สวนเขากองทุนเขตเลือกต้ัง (Constituency Fund )  

ซึ่งในป ค.ศ. 1981 กองทุนเขตเลือกต้ังมีเงินเปนจํานวน  707,440 ดอลลาร 

 

 2.ระยะขยายตัว ( Stage of Enlargement )   ซึ่งอยูในชวงป ค.ศ.1967-1982  ซึ่งเปน

ระยะเวลาที่ประเทศตางๆเร่ิมตระหนักวาในการที่จะพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันหลักใน

ระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยไดนั้นลําพังแตการจัดสรรเงินชวยเหลือเพื่อเปน

คาใชจายในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังแตเพียงอยางเดียวนั้นไมเปนการเพียงพอ   โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันที่มีองคกรอันมีลักษณะที่เปนองคกรที่มีหนาที่

ประจํา  ( Permanent Party Organization )  อันประกอบไปดวยเจาหนาที่ฝายตางๆ   และ

DPU



 15

นอกจากนี้แลวพรรคการเมืองยังตองมีหนาที่ชวยสงเสริมและเผยแพรการศึกษาทางดานการเมือง

ใหแกประชาชนอีกดวย    ดังเห็นไดจากในประเทศเยอรมันที่รัฐไดเร่ิมใหเงินสนับสนุนแกพรรค

การเมืองโดยจัดสรรเงินจากงบประมาณแผนดินในป ค.ศ.1959  ซึ่งบรรดาพรรคการเมืองไดจัดสรร

เงินสวนหน่ึงไวเพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมใหการศึกษาทางดานการเมืองแกประชาชน   

ซึ่งตอมาในป ค.ศ.1966   ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไดมีคําพิพากษาวา  การจายเงินสนับสนุน

โดยรัฐเพื่อชวยเหลือคาใชจายในการเลือกต้ังใหแกพรรคการเมืองนั้นเปนส่ิงที่รัฐสามารถกระทําได  

โดยใหเหตุผลวา “เงินงบประมาณของรัฐนั้นมิใชจะจายใหเฉพาะสําหรับการจัดการใหมีการ

เลือกต้ังเทานั้น”  แตการที่รัฐจะชวยเหลือทางการเงินสําหรับการดําเนินงานของพรรคการเมือง

โดยตรงรวมตลอดไปจนถึงกิจกรรมของพรรคการเมืองในการใหการศึกษาทางดานการเมืองแก

ประชาชนนั้นเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ 

 แตถึงอยางไรก็ตาม  พรรคการเมืองในประเทศเยอรมันไดหาทางออกโดยทําการแบง

เงินที่ไดรับจากการสนับสนุนจากรัฐไวเปนเงินทุนสนับสนุนใหกับสถาบันที่ถูกจัดต้ังข้ึนใหมโดย

พรรคการเมืองในรูปแบบของ “ มูลนิธิทางการเมือง “ ( Political Foundation ) เพื่อสงเสริม

การศึกษาทางดานการเมืองใหแกประชาชนรวมไปถึงการใหทุนนักศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ

ปริญญาเอก  ในการทําวิทยานิพนธที่เกี่ยวกับนโยบายทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ 

  

 3.ระยะปรับตัว ( Stage of Adjustment )  กลาวคือ  โดยที่ภาวะทางเศรษฐกิจของ

ประเทศมักจะกระทบถึงคาของเงิน ( Value of Money ) โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพของเงินเฟอ  

อันเปนเหตุใหคาของเงินที่ใหแกพรรคการเมืองลดลง  ดังนั้นจึงเปนเหตุใหมีการจัดสรรเงิน

สนับสนุนจากงบประมาณแผนดินใหแกพรรคการเมืองเพิ่มมากข้ึนจากเดิมที่ไดกําหนดไว   ดวย

เหตุนี้การที่จะทําใหพรรคการเมืองสามารถมีรายไดจากเงินสนับสนุนจากรัฐไวเปนคาใชจายได

อยางเหมาะสมตามอัตราเงินเฟอไดนั้น  ในแตละประเทศตางก็ไดมีการกําหนดวิธีการในการแกไข

ปญหาดังกลาวไว 
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บทที่ 3 

 
การสนับสนนุแกพรรคการเมืองโดยรัฐในตางประเทศ 

 
 การให เงินสนับสนุนพรรคการเมืองมีที่มาจากแนวความคิดที่วา   ในระบอบ

ประชาธิปไตย  พรรคการเมืองมีความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทางการเมือง  แตในการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆนั้นยอมมีความจําเปนที่จะตองใชเงิน  ซึ่งถาหากพรรคการเมืองมีแหลงที่มา

ของเงินอยางเหมาะสม  ก็ยอมจะเปนหลักประกันวาพรรคการเมืองจะไมตกอยูภายใตการครอบงํา

ของกลุมนายทุนหรือคนกลุมใดกลุมหนึ่ง  ฉะนั้นในบางประเทศจึงมีกฎหมายที่กําหนดใหรัฐตองให

เงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง  เพื่อใหพรรคการเมืองใชในการเลือกต้ัง  หรืออาจขยายรวมไปถึง

เงินที่ใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆของพรรคการเมืองดวย 1  นอกจากนั้น  พรรคการเมืองยังเปน

ศูนยรวมความหลากหลายของผลประโยชนของคนในชาติ  ดังนั้น  การสงเสริมและสนับสนุนพรรค

การเมืองจึงเปนการจัดระบบของความหลากหลายดังกลาวใหอยูภายในกรอบของกฎระเบียบ  ให

การตอสูของพรรคการเมืองตางๆ เปนไปตามข้ันตอนและวิธีการที่เหมาะสม 

 
1. รูปแบบการใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐ 
 
 รูปแบบการใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐในประเทศที่มีการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยในปจจุบัน   อาจกลาวไดวามีอยูเพียง 4 รูปแบบดวยกัน  ดังตอไปนี้  คือ 
 
 1.1 การที่รัฐใหเงินอุดหนุนเพื่อเปนการชวยเหลือคาใชจายในการรณรงคหาเสียง

เลือกต้ัง  กลาวคือ เปนลักษณะของการที่รัฐไดใหเงินอุดหนุนในขณะที่พรรคการเมืองหรือผูที่ลง

สมัครรับเลือกต้ังในนามของพรรคขณะที่ทําการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง  เชน  ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา  รัฐบัญญัติวาดวยการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังระดับสหพันธ ค.ศ.1974กําหนดให

                                                           
1 ดําริ  บูรณะนนท. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยกฎหมายเลือกตั้งและ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2539, หนา192. 
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รัฐบาลกลางใหเงินอุดหนุนแกผูที่ลงสมัครรับเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีเปนจํานวนเงิน 

20,000,000 ดอลลาร 2 

 นอกจากนี้แลวในบางประเทศ  รัฐก็ไดใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองเปนเงินชดเชย

คาใชจายในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังใหแกพรรคที่สมาชิกของพรรคไดรับเลือกต้ังเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยรัฐจะมีการใหเงินชวยเหลือในลักษณะของ

จํานวนคะแนนเสียงที่ไดรับจากการเลือกต้ังของประชาชน  เชน  ในกรณีของประเทศฝร่ังเศสรัฐจะ

ชดเชยเงินเปนจํานวน  250,000 ฟรังค  ใหแกผูสมัครเขาชิงในตําแหนงประธานาธิบดีทุกคนที่ไดรับ

คะแนนเสียงในการเลือกต้ังไมนอยกวารอยละ 5  ของจํานวนผูที่มาใชสิทธิทั้งหมด 

 

 1.2 การที่รัฐไดใหใชส่ือสารมวลชนหรือสาธารณูปโภคโดยไมเก็บคาบริการ  กลาวคือ  

ในบางประเทศรัฐอาจจะไมไดให เงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองโดยตรง   แต รัฐจะใหใช

ส่ือสารมวลชนหรือสาธารณูปโภคของรัฐโดยที่รัฐไมไดเรียกเก็บคาบริการ  เชนในกรณีของประเทศ

ฝร่ังเศสรัฐไดใหสิทธิแกพรรคการเมืองในการสงจดหมายหรือสงพัสดุโดยที่รัฐไมเรียกเก็บคาบริการ  

และนอกจากนี้แลวในประเทศฝร่ังเศสนอกจากรัฐจะไดใหความชวยเหลือทางดานการเงินเพื่อเปน

คาชดเชยในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังแกผูที่สมัครเขาชิงตําแหนงประธานาธิบดีแลว  รัฐยังไดให

ความชวยเหลือในดานของการใชโทรทัศนหรือวิทยุในการหาเสียง  โดยมีหลักการวา “ผูสมัครแต

ละคนมิไดมีฐานะทางการเงิน และความสามารถที่จะส่ือสารไปยังประชาชนไดอยางเทาเทียมกัน  

ดังนั้นรัฐจึงไดจัดเวลาใหแกผูสมัครรับเลือกต้ังคนละ 2 ชั่วโมงในการหาเสียงทางโทรทัศนและให

เวลาแกผูสมัครรับเลือกต้ังอีกคนละ 2 ชั่วโมงในการหาเสียงทางวิทยุ” 

 

 1.3 การที่รัฐไดใหเงินอุดหนุนในลักษณะที่เปนการพัฒนาพรรคการเมือง  กลาวคือ  

นอกจากการที่รัฐจะไดใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองในลักษณะของการชดเชยคาใชจายในการ

รณรงคหาเสียงในการเลือกต้ังแลว   ในบางประเทศ เชน ในประเทศเยอรมัน  พรรคการเมืองมี

บทบาทในการสงเสริมและใหความรูทางดานการเมืองแกประชาชนรวมถึงการที่ไดใหเงินสนับสนุน

แกนักศึกษาในการทํางานวิจัย วิทยานิพนธ  ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการนโยบายทางดานการเมือง 

                                                           
2 อุทัย ทวีโชค “การระดมเงินอุดหนุนพรรคการเมือง : ศึกษาวิเคราะหในเชิงกฎหมาย” วิทยานิพนธ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536, หนา 23. 
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สังคมและเศรษฐกิจ  โดยไดจัดสรรแบงเงินสวนหนึ่งที่ไดรับจากการสนับสนุนจากรัฐเปนเงินทุน

สนับสนุนในรูปแบบของ “มูลนิธิทางการเมือง” 

 

 1.4 การที่รัฐไดลดหยอนภาษีแกผูที่บริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง  กลาวคือ  การที่

ประชาชนไดบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือแกพรรคการเมืองที่ตนไดใหการสนับสนุนในนโยบายและ

อุดมการณของพรรคซึ่งเปนกรณีที่ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในพรรคการเมือง   ดังนั้น รัฐจึง

จําเปนที่จะตองชวยสงเสริมและใหความรวมมือแกประชาชน  ทั้งนี้โดยการที่รัฐตองทําการ

ลดหยอนภาษีใหแกผูที่บริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง  โดยมีเหตุผลที่วา  การที่ประชาชนเขารวม

หาเงินทุนใหแกพรรคการเมืองมากข้ึนเทาใดก็ยิ่งจะชวยลดการพึ่งพาอาศัยกลุมผลประโยชนทาง

ธุรกิจมากข้ึนเทานั้น  และยังเปนการสงเสริมเสรีภาพของพรรคการเมืองในการปฏิบัติเพื่อแสวงหา

ส่ิงที่สมาชิกพรรคเห็นวาเปนประโยชนแกสาธารณะ   ฉะนั้น ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไดมีการนํา

มาตรการทางภาษีมาเปนส่ิงที่กระตุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมกับพรรคการเมืองดวยการ

บริจาคเงิน 

 
2. การสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
 
 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดใหการสนับสนุนทางดานการเงินแกพรรคการเมืองมา

ตั้งแตป ค.ศ.1954  ทั้งนี้  เพราะตองการใหพรรคการเมืองมีอิสระไมตองพึ่งพาอาศัยนักธุรกิจ  อัน

จะทําใหถูกครอบงําแนวความคิดและการตัดสินใจของพรรคได  และจะทําใหลดปญหาการ

คอรรัปช่ันและสรางความเทาเทียมกันในการแขงขันทางการเมือง 3 
 
 2.1 รูปแบบการสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
 
 ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันรัฐไดใหการสนับสนุนแกพรรคการเมือง 2 รูปแบบ คือ  

การสนับสนุนโดยตรง  และการสนับสนุนทางออม 

 การสนับสนุนโดยตรง  ไดแก  การที่รัฐไดจัดสรรเงินแผนดินใหแกพรรคการเมืองเพื่อ

ชดเชยคาใชจายในการหาเสียง  กับการที่รัฐไดใหประโยชนอยางอ่ืนแกพรรคการเมือง ซึ่งไดแก 

                                                           

 3 ชัยวัฒน วงศวัฒนศาสนต. ธนกิจการเมืองกับการปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543, หนา 112. 
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การจัดสรรเวลาใหแกพรรคการเมืองในการออกอากาศเพื่อโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศนของรัฐ

โดยที่รัฐจะไมคิดคาใชจายใดๆ 

 การสนับสนุนทางออม  ไดแก  การที่รัฐไดชักจูงใจใหบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

บริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง  โดยท่ีรัฐไดอนุญาตใหบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไดบริจาคเงิน

ใหแกพรรคการเมืองนั้นสามารถที่จะนําเงินที่ไดบริจาคใหแกพรรคการเมืองนํามาหักลดหยอนภาษี

ได  

 2.2 วิธีการและหลักเกณฑการสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐของสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมัน 
 
 (1) การสนับสนุนโดยตรง 
 
 1.รัฐใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองเพื่อชดเชยคาใชจายในการหาเสียง 
  
 จากการที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดพัฒนาจนพรรคการเมืองได

กลายเปนองคกรที่ขาดไมไดสําหรับการปกครองแบบนี้  และแมวาโดยหลักแลวพรรคการเมืองก็คือ 

องคกรประชาชนที่จะตองยืนอยูบนลําแขงของตนเองใหได  แตจากความสําคัญของพรรคการเมือง

นั้นเองยอมจะเกิดผลเสียแกสวนรวมไดหากวาปลอยใหพรรคการเมืองตองพึ่งพาทางดานการเงิน

จากบุคคลใดหรือกลุมเศรษฐกิจกลุมใดกลุมหนึ่ง   ดังนั้นเพื่อเปนการตัดปญหาดังกลาวนี้  รัฐบาล

เยอรมันจึงไดใหเงินชวยเหลือคาใชจายในการเลือกต้ังแกพรรคการเมือง  เนื่องจากภาระทางดาน

การเงินของพรรคการเมืองจะเปนปญหามากในชวงของการเลือกต้ัง 

 ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไดมีโอกาสตัดสินในปญหานี้ และไดตัดสินวา  การ

จายเงินโดยรัฐเพื่อชวยเหลือคาใชจายในการเลือกต้ังใหแกพรรคการเมืองนั้นเปนส่ิงที่รัฐสามารถ

กระทําได  โดยใหเหตุผลวา “เงินงบประมาณของรัฐน้ันมิใชจะจายไดเฉพาะสําหรับการ
จัดการใหมีการเลือกต้ังเทานั้น  หากแตยังสามารถจายเพื่อชวยเหลือแกพรรคการเมืองท่ี
ตองแบกภาระในการเลือกต้ังน้ันไดดวย”   แตอยางไรก็ตามศาลยังแยกระหวางการชวยเหลือ

คาใชจายในการเลือกต้ังซ่ึงชอบดวยรัฐธรรมนูญตามคําพิพากษานี้กับการที่รัฐจะชวยเหลือ

ทางดานการเงินสําหรับการดําเนินงานของพรรคโดยตรง   ซึ่งศาลเห็นวาขัดตอรัฐธรรมนูญ   
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นอกจากนี้แลวศาลยังเห็นวาพรรคการเมืองไมควรที่จะดํารงอยูไดโดยตองพึ่งพาทางการเงินจากรัฐ

เปนสวนใหญ 4 

 สําหรับการจายเงินดังกลาวนี้รัฐจะเหมาจายเปนรายป  โดยคิดจากฐานผูมีสิทธิออก

เสียงเลือกต้ังทั้งหมดคูณดวย 5 แกพรรคการเมืองตางๆ ซึ่งเมื่อรวมกันแลวคิดเปนเงินเฉลี่ยระหวาง 

ค.ศ.1981 - 1991 ประมาณ 194.53  ลานมารคตอป  ซึ่งนับวาเปนภาระทางการเงินแกรัฐบาลเปน

อยางมาก  ฉะนั้นในป ค.ศ.1988 รัฐบาลแหงสหพันธจึงยกรางกฎหมายเพ่ือแกไขหลักเกณฑใน

เร่ืองนี้โดยเพิ่มคุณสมบัติสําหรับพรรคที่จะมีสิทธิไดรับเงินชดเชยดังกลาวจากเดิม  ซึ่งจะตองไดรับ

คะแนนเสียงที่ 2 ในการเลือกต้ังคร้ังลาสุดอยางนอย 0.5% ของคะแนนดีทั้งหมด  เปนวาพรรคที่จะ

มีสิทธิไดรับเงินชดเชยคาใชจายในการหาเสียงเลือกต้ังจะ ตองไดคะแนนเสียงที่ 2 ในการเลือกต้ัง

คร้ังลาสุดไมนอยกวา 2.5% ของคะแนนดีทั้งหมดในการเลือกต้ังคร้ังนั้น 

 มาตรการตามรางกฎหมายฉบับนี้ปรากฏวาไมใชมาตรการใหมแตอยางใด  หากแต

เปนมาตรการที่เคยปรากฏอยูในกฎหมายพรรคการเมือง ฉบับป ค.ศ.1967 ซึ่งในปถัดมาปรากฏวา

ถูกตัดสินโดยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธวาขัดตอรัฐธรรมนูญ  จนตองมีการแกไขใหพรรค

การเมืองที่ไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 0.5% ของคะแนนดีทั้งหมด   ดวยเหตุนี้จึงมีการ

ประนีประนอมกันใหใชเกณฑ 2.0% สําหรับพรรคการเมืองที่มีสิทธิจะไดรับเงินชดเชยคาใชจายใน

การหาเสียงเลือกต้ังเปนเกณฑตามกฎหมายซ่ึงมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน 5     แตอยางไรก็ตามได

มีการฟองรองตอศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธวาบทบัญญัติดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ  ศาล

รัฐธรรมนูญไดพิจารณาแลวไดตัดสินเมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ.1992 วากฎหมายพรรคการเมืองที่

ไดรับการแกไขใหมดังกลาว ในสวนของเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองนั้นมีบางสวนที่ขัดตอ

รัฐธรรมนูญ 

 ในคําพิพากษานี้  ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐของเยอรมันมีขอพิจารณาวา  พรรค

การเมืองมีภารกิจตามรัฐธรรมนูญที่จะตองเขามามีสวนรวมในการสรางเจตจํานงทางดาน

การเมือง  ดังนั้น  การที่พรรคการเมืองจะแสดงออกซ่ึงเจตจํานงของเหลาพลเมืองในการเขาไปมี

                                                           

 4 บุญศรี มีวงศอุโฆษ. คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : รัฐธรรมนูญ

เยอรมัน. กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2535, หนา124-125. 

 5 วิษณุ วรัญู และคณะ. “แนวทางการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการใหการสนับสนุนทางการเงิน

และประโยชนอยางอื่นจากรัฐและเอกชนแกพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง” กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพนิติธรรม, 2540, หนา 84. 
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สวนรวมในการสรางเจตจํานงในทางการเมืองจึงมิไดจํากัดอยูที่การรณรงคในการเลือกต้ังเทานั้น  

หากแตจะสะทอนออกมาในกิจกรรมทุกอยางของพรรคการเมือง   และจากขอพิจารณานี้เองที่ทํา

ใหศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐของเยอรมันไดใหขอสรุปใหมวา  ตอจากนี้ไปการใหเงินสนับสนุน

แกพรรคการเมืองที่นอกเหนือไปจากการชวยคาใชจายในการหาเสียงเลือกต้ังก็เปนส่ิงที่รัฐสามารถ

ที่จะกระทําไดเชนเดียวกัน  แตอยางไรก็ตามหลักการเดิมที่วาการใหเงินสนับสนุนจะตองเปนเพียง

สวนหนึ่งของแหลงที่มาของรายไดของพรรคการเมืองเทานั้นก็ยังคงมีผลบังคับใชอยูตอไป   ทั้งนี้

เพราะการที่รัฐใหเงินสนับสนุนมากเกินไป  พรรคการเมืองอาจจะไมขวนขวายหาเงินบริจาคจาก

ประชาชนอีกตอไปและจะทําตัวหางเหินจากพื้นฐานที่สําคัญของตนซ่ึงก็คือประชาชนนั่นเอง  และ

ที่เปนประเด็นที่สําคัญที่จะตองระมัดระวังก็คือ  รัฐจะใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองเกินไปกวา

คาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการใหบรรลุภารกิจของพรรคการเมืองไมไดเปนอันขาด  เพราะ

มิฉะนั้นแลวประชาชนก็จะเขาใจไปในทางท่ีวา  พรรคการเมืองทั้งหลายใชจายเงินของแผนดินราว

กับวาเปนเงินสมบัติของตนเอง  ซึ่งยอมจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียในช่ือเสียงของพรรคการเมือง

นั้นเอง 6 

 จากคําพิพากษาดังกลาว  ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐเยอรมันไดวางหลักการใหม

เพื่อเปนบรรทัดฐานในทางปฏิบัติตอไป  ซึ่งพอที่จะสรุปไดวา  การที่รัฐจะใหเงินสนับสนุนแกพรรค

การเมืองนั้นรัฐจะตองจํากัดขอบเขตของการใหเงินสนับสนุนใหเปนเพียงการสนับสนุนเพียง

บางสวนโดยใหพรรคการเมืองยังจะตองพึ่งตนเองเปนหลัก 

 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐของเยอรมันไดมีคําพิพากษาวา  กฎหมายพรรค

การเมืองที่ใชอยูในขณะนั้นมีบทบัญญัติบางประการที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ   ประธานาธิบดีแหง

สหพันธจึงไดต้ังคณะกรรมการผูเช่ียวชาญข้ึนมาเพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาปรับปรุงแกไข

กฎหมายพรรคการเมืองดังกลาว  ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกลาวไดสรุปผลของการพิจารณาโดยได

เสนอใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายพรรคการเมืองในประเด็นตางๆ ดังนี้ 7 

 

 1.) การคํานวณจํานวนเงินสําหรับชดเชยคาใชจายในการหาเสียงเลือกต้ัง  ไมควรคิด

จากฐานตัวเลขจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังทั้งหมด  หากแตใหคิดจากจํานวนผูมาใชสิทธิ

เลือกต้ังแลวคูณดวย 0.90 มารค 

                                                           

 6 บุญศรี มีวงศอุโฆษ. การเลือกตั้งและพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน. 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายศึกษา,2542, หนา 80. 

 7  บุญศรี มีวงศอุโฆษ. เรื่องเดียวกัน, หนา 84. 
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 2.) ควรยกเลิกเกณฑที่วา  พรรคการเมืองที่มีสิทธิที่จะไดรับเงินชดเชยคาใชจายในการ

หาเสียงเลือกต้ัง  จะตองไดรับคะแนนเสียงจากทั้งประเทศรวมกันไมตํ่ากวารอยละ 2 ของผูที่มาใช

สิทธิทั้งหมด 

 

 3.) สําหรับเงินที่แตละพรรคไดรับเปนคาบํารุงสมาชิกและเงินบริจาคนั้น  รัฐควรที่จะ

จายเงินสมทบใหอีกรอยละ 20 ของยอดเงินดังกลาวของแตละพรรค 

 

 4.) ควรจะกําหนดเปนกฎเกณฑข้ึนมาใหมวา  เงินบริจาคสําหรับการเลือกต้ังที่สาขา

พรรคใดไดรับใหตกไดแกสาขาพรรคนั้น  ไมควรสงใหสวนกลางทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมกิจการ

และการดําเนินงานของสาขาพรรคนั่นเอง 

 

 5.) การหักลดหยอนภาษีสําหรับผูที่บริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองหรือไดจายเงิน

ใหแกพรรคการเมืองเปนคาบํารุงพรรคในฐานะท่ีเปนสมาชิกนั้น  ควรใหหักลดหยอนเปนมูลคา

รวมกันไดไมเกิน 2,000 มารคตอป  

 

 6.) พรรคการเมืองไมควรขอสินเช่ือไดไมเกินกวารอยละ 40 ของยอดเงินบริจาคและ

เงินคาบํารุงพรรคที่แตละพรรคไดรับในปที่ผานมา 

 

 7.) ไมควรที่จะอนุญาตใหมีการบริจาคเงินใหแกสมาชิกสภาผูแทนโดยตรงอีกตอไป 

 แตอยางไรก็ตามพรรคการเมืองใหญๆ ลวนแตไมเห็นชอบดวยกับขอเสนอของ

คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญดังกลาว 8 

 

 ซึ่งจากคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ และขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญดังกลาวขางตน  ในเวลาตอมาจึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายพรรค

การเมืองใหม  และไดประกาศใชเมื่อวันที่ 28 มกราคม ค.ศ.1994   โดยตามกฎหมายพรรค

การเมืองฉบับปจจุบันของสหพันธรัฐเยอรมัน  “รัฐใหเคร่ืองมือแกพรรคการเมืองในรูปของการให

เงินสนับสนุนบางสวนสําหรับการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจตามที่กฎหมายพื้นฐานไดกําหนดไว  

โดยที่พรรคการเมืองสามารถที่จะกําหนดไดเองวาจะใชจายอยางไรภายในกรอบดังกลาว”          

                                                           

 8 วิษณุ วรัญู และคณะ. เรื่องเดียวกัน, หนา 85. 
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 ในสวนของการที่รัฐจะใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองมากนอยเพียงใดนั้นเปนไป

ตามเกณฑของมาตรา 18 อนุมาตรา 1 แหงกฎหมายพรรคการเมืองฉบับใหม  ซึ่งกําหนดใหดูจาก

ผลงานของในแตละพรรคที่ไดรับคะแนนเสียงจากประชาชนในการเลือกต้ัง  ไมวาจะเปนการ

เลือกต้ังสูสภายุโรป  สภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธรัฐและการเลือกต้ังสูสภาแหงมลรัฐตางๆ 

รวมทั้งพิจารณาจากจํานวนเงินที่พรรคเก็บไดจากสมาชิกเปนคาบํารุงพรรคและจํานวนเงินที่พรรค

ไดรับมาจากการบริจาค  แตการที่รัฐไดใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองรวมทุกพรรคในแตละป

จะตองไมเกิน 230 ลานมารค (มาตรา 18 อนุมาตรา 2)  ซึ่งจํานวนเงินดังกลาวนี้ถือเปนกรอบท่ี

สูงสุดที่รัฐจะพึงจายใหแกพรรคการเมืองไดในปจจุบัน 

 ในสวนที่เกี่ยวกับประเภทของการสนับสนุนและจํานวนเงินที่แตละพรรคจะพึงไดรับ

การสนับสนุนนั้น  กฎหมายพรรคการเมืองฉบับปจจุบันไดบัญญัติไวในมาตรา 18 อนุมาตรา 3 

ประโยคที่หนึ่งวา  พรรคการเมืองแตละพรรคจะไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐเปนจํานวน 1 มารคตอ

คะแนนเสียง 1 คะแนนที่เปนคะแนนดีที่พรรคการเมืองนั้นไดรับสําหรับบัญชีรายช่ือของพรรคใน

การเลือกต้ังสภาแหงยุโรป  สภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธรัฐ  หรือการเลือกต้ังสูสภาแหงมลรัฐ

ตางๆ และถาหากเปนกรณีที่พรรคการเมืองนั้นมิไดสงเปนบัญชีรายช่ือเขาสมัครรับเลือกต้ังก็ยัง

อาจคิดจํานวนเงินไดจากคะแนนเสียงที่คนของพรรคไดรับจากเขตเลือกต้ัง  โดยจะไดคะแนนเสียง

ละ 1 มารคเชนเดียวกัน  โดยที่เงินดังกลาวทั้งสองกรณีพรรคการเมืองแตละพรรคจะไดรับเปนราย

ป     และนอกจากนี้แลวสําหรับในกรณีของเงินบริจาคและคาบํารุงพรรคในแตละมารคที่พรรค

การเมืองนั้นไดรับรัฐจะจายสมทบใหอีก 0.50 มารคแตทั้งนี้เงินบริจาคที่จะนํามาเปนฐานสําหรับ

กรณีนี้ไดเฉพาะสวนที่เปนเงินบริจาคของบุคคลธรรมดา  และคิดใหไมเกินรายละ 6,000 มารค

เทานั้นหากวารายใดบริจาคเงินเกินจํานวนดังกลาวจํานวนเงินที่เกินนั้นจะไมนํามาคิดในสวนนี้ 

 นอกจากนี้แลวกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 18 อนุมาตรา 3 ประโยคที่ 2 ยัง

บัญญัติขอยกเวนไววา  สําหรับคะแนนเสียง 5 ลานคะแนนเสียงแรกที่เปนคะแนนดีของแตละพรรค

การเมืองจะไดรับเงินอีก 1.30 มารค 

 อยางไรก็ตามกฎหมายพรรคการเมืองในมาตรา 18 อนุมาตรา 4 ประโยคแรก  ได

กําหนดเงื่อนไขตอไปอีกวา  พรรคการเมืองที่จะไดรับเงินสนับสนุนดังกลาวจะตองเปนพรรคที่ไดรับ

คะแนนเสียงจากการเลือกต้ังสภาแหงยุโรปหรือสภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธรัฐรวมกันทั้งประเทศ  

คิดเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 0.5 ของผูที่มาลงคะแนนเสียงทั้งหมด     และสําหรับการเลือกต้ัง

สภาแหงมลรัฐตางๆ พรรคการเมืองที่จะไดรับเงินสนับสนุนจะตองไดรับคะแนนเสียงคิดเปนเงิน

จํานวนไมนอยกวารอยละ 1 ของคะแนนดีทั้งหมดที่ไดลงใหแกบัญชีรายชื่อ  สวนพรรคที่ไมไดสง
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ผูสมัครเปนบัญชีรายช่ือนั้นก็จะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละ 10 ของคะแนนดีที่ในเขต

เลือกต้ังนั้น 9  แตทั้งนี้นั้นรัฐจะใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองแตละพรรคนั้นตองไมสูงกวา

จํานวนเงินที่พรรคการเมืองนั้นหามาไดดวยตัวของพรรคเอง และเงินสนับสนุนที่รัฐจะใหแกพรรค

การเมืองทุกพรรคจะตองมีจํานวนไมเกิน 230 ลานมารค (มาตรา 18 อนุมาตรา 5) 

 เดิมเงินชดเชยคาใชจายการเลือกต้ังนี้ใหแตเฉพาะพรรคการเมือง   ผูสมัครรับเลือกต้ัง

ที่ไมสังกัดพรรคไมมีสิทธิไดรับ  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไดมีคําพิพากษาวา เปนบทบัญญัติ

ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญเพราะขัดตอหลักโอกาสที่เทาเทียมกันของผูสมัครดวยกันที่จะไดเงินชดเชย

คาใชจายในการเลือกต้ัง   จึงไดมีการแกไขในป ค.ศ.1979 ใหผูสมัครอิสระท่ีไมไดสังกัดพรรคมี

สิทธิไดรับเงินดังกลาวดวย 

 

 2. รัฐแบงเวลาใหพรรคการเมืองโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศนโดยไมคิดมูลคา 
  
 โดยท่ีการส่ือสารทางวิทยุและโทรทัศนในปจจุบันสามารถเขาถึงประชาชนไดอยาง

ทั่วถึง  จึงทําใหการโฆษณาหาเสียงทางวิทยุและโทรทัศนกลายเปนวิธีการที่มีความสําคัญเปน

อยางมากในการเมืองของเยอรมัน 

 แตเดิมมาในเยอรมันสถานีวิทยุและโทรทัศนของรัฐเคยใหสิทธิออกอากาศเฉพาะแต

พรรคการเมืองที่มีที่นั่งในสภาโดยไมคิดมูลคา  แตศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธก็ไดตัดสินวา  การ

กระทําดังกลาวเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคทางโอกาสของพรรคการเมือง 10   กรณีจึงเกิด

ปญหาข้ึนวาจะตองแบงสัดสวนกันอยางไร  ซึ่งถาหากจะแกปญหาโดยการหามทุกพรรคออก

รายการหาเสียงทางวิทยุและโทรทัศนของรัฐ   แตวิธีการดังกลาวแมวาจะเปนการหามทุกพรรคโดย

ที่ไมมีการเลือกปฏิบัติ  แตก็จะมีผลกระทบทําใหเปนการปดหนทางของพรรคเล็กๆ ในการที่มี

โอกาสไดแนะนําตนเองตอประชาชน   สวนพรรคใหญๆ ยอมที่จะหาหนทางอ่ืนเพื่อโฆษณาหา

เสียงไดเนื่องจากมีกําลังเงินที่เพียงพอ 

 ในทางปฏิบัติสถานีวิทยุและโทรทัศนของรัฐจึงใชวิธีการประนีประนอม  โดยมีการ

จัดสรรเวลาใหแกพรรคการเมืองโดยไมคิดมูลคา  แตจะมีการแบงเวลาใหมากนอยตามลําดับ

                                                           

 9 บุญศรี มีวงศอุโฆษ. เรื่องเดียวกัน, หนา 86-87. 

 10 BverfGE 7,99. อางถึงใน บุญศรี มีวงศโฆษ. คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

เปรียบเทียบ : รัฐธรรมนูญเยอรมัน. กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอนคณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2535, หนา 121. 
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ความสําคัญของพรรคการเมืองแตละพรรค   ความสําคัญของพรรคการเมืองนี้วัดจากผลการ

เลือกต้ังในคร้ังกอนๆ  และนอกจากน้ียังพิจารณาถึงอายุของพรรค  ความตอเนื่องในการ

ดําเนินงาน  จํานวนสมาชิก  ขนาดและการกระจายของเครือขายขององคกรพรรค  จํานวนที่นั่งใน

สภา  การเขารวมในคณะรัฐบาลทั้งในระดับสหพันธและในระดับมลรัฐ     ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญแหง

สหพันธไดมีโอกาสพิจารณาการแบงเวลาออกอากาศตามลําดับของความสําคัญของพรรค

การเมืองดังกลาว  และไดตัดสินวาวิธีการดังกลาวไมขัดตอรัฐธรรมนูญโดยใหเหตุผลวา “เพื่อมิใหมี

การต้ังพรรคใหมๆ จนมากเกินไป” พรอมทั้งไดอางอิงถึงเกณฑข้ันตํ่า 5%ในกฎหมายเลือกต้ังดวย11 

 คําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธนี้  ไดรับการวิพากษวิจารณจากวงการ

นักวิชาการเปนอยางมากวา   เปนคําพิพากษาที่ขาดพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญเนื่องจากในกฎหมาย

พื้นฐานมาตรา 21 อนุมาตรา 1 ประโยคที่ 2  ไดบัญญัติประกันเสรีภาพในการกอต้ังพรรคการเมือง

ไวซึ่งเปนเสรีภาพที่ไมเปดโอกาสใหมีการจํากัดได   นักวิชาการจึงไดมีความเห็นในเร่ืองนี้วานาจะมี

การกําหนดเวลาอยางเทาเทียมกันใหแกทุกพรรคที่สงบัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกต้ัง 12 

 

 3. รัฐจายเงินชดเชยใหแกพรรคการเมือง 
  
 จากหลักเกณฑที่รัฐไดกําหนดใหบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถที่จะนําเงินที่ได

บริจาคใหแกพรรคการเมือง  นํามาหักลดหยอนภาษีไดนั้น   ซึ่งผลจากมาตรการทางภาษีที่รัฐได

กําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติไวนั้นถือวาเปนการใหประโยชนแกผูบริจาครายใหญมากกวาผู

บริจาครายยอย  กลาวคือ  พรรคที่มีนโยบายในการที่จะสนับสนุนผูประกอบการรายใหญจะไดรับ

เงินบริจาคในจํานวนที่มากกวาพรรคที่เนนนโยบายทางสังคม  หรือพรรคที่เนนนโยบายในการ

รักษาส่ิงแวดลอม  ฉะนั้นจึงกอใหเกิดปญหาความเหล่ือมลํ้ากันในดานของเงินสนับสนุนแกพรรค

การเมือง 

 ดังนั้น เพื่อที่จะแกไขปญหาดังกลาวกฎหมายจึงไดกําหนดไวในมาตรา 22 อนุมาตรา 

1 และอนุมาตรา 2 ของกฎหมายพรรคการเมืองที่ไดมีการแกไขใหม ใหมีการจายเงินชดเชยใหแก

พรรคการเมืองที่เสียเปรียบในแงนี้   แตพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิไดรับการชดเชยดังกลาวจะตอง

ไดคะแนนเสียงที่ 2 จากการเลือกต้ังคร้ังลาสุดไมตํ่ากวา 0.5% ของคะแนนทั้งหมดทั้งประเทศ  

หากพรรคเหลานี้ไดเงินบํารุงพรรคและเงินที่ไดรับจากการบริจาคโดยคิดเปนสัดสวนกับจํานวน

                                                           

 11 BverfGE 14, 121 (136). อางถึงใน บุญศรี มีวงศอุโฆษ. เรื่องเดียวกัน, หนา 121-122. 

 12 บุญศรี มีวงศโฆษ. เรื่องเดียวกัน, หนา 122. 
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คะแนนที่ไดรับจากการเลือกต้ังแลวไดนอยกวาพรรคที่ไดมากที่สุด   รัฐบาลของสหพันธจะจายเงิน

ชดเชยให 40% ของจํานวนเงินที่ตางกันนั้น 

 
 (2) การสนับสนุนทางออม 
 
 มาตรการทางภาษี (Tax Measure) 
 
 ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  รัฐไดมีมาตรการในการจูงใจใหผูคนบริจาคเงินใหแก

พรรคการเมือง  โดยรัฐไดดําเนินการในแงของการลดหยอนภาษี  กลาวคือ  เอกชนสามารถที่จะนํา

เงินที่ไดบริจาคและคาบํารุงพรรคมาหักลดหยอนภาษีไดสูงสุด 600 มารคตอป  และต้ังแตป 

ค.ศ.1980 เปนตนมา  เงินหักลดหยอนนี้ไดเพิ่มเปน 1,800 มารคตอป 

 ตอมาในป ค.ศ.1984 ไดมีการแกไขกฎหมายภาษีเงินไดใหมโดยไดยกพรรคการเมือง

ข้ึนใหเทาเทียมกับองคกรเพื่อสาธารณะประโยชนอ่ืนๆ  กลาวคือ  สําหรับบุคคลธรรมดาสามารถ

นําเงินคาบํารุงพรรคและเงินที่ไดบริจาคใหแกพรรคการเมืองนํามาหักลดหยอนภาษีไดเปนจํานวน

ถึง 5% ของรายไดของผูบริจาค   สําหรับนิติบุคคลสามารถหักลดหยอนเงินบริจาคไดถึง 2/1,000 

ของยอดรายจายในสวนที่เปนเงินเดือนและคาจางของนิติบุคคลนั้นทั้งหมด   สวนผูบริจาคราย

ยอยที่รวมคาบํารุงพรรคและเงินบริจาคแลวเปนเงินไมเกิน 1,200 มารคตอป  จะสามารถหัก

ลดหยอนภาษีไดไมเกิน 50%13 

 แตทั้งนี้กอนที่ผูใดจะขอหักลดหยอนภาษีสําหรับกรณีที่ไดบริจาคเงิน 20,000 มารคให  

พรรคการเมืองนั้นจะตองประกาศช่ือ  ที่อยู  และจํานวนที่ไดบริจาคของผูนั้นลงในงบรายรับของ

พรรค  ซึ่งจะตองแสดงตอสาธารณชนทุกปเสียกอน (บทบัญญัติของกฎหมายพื้นฐานมาตรา 21 

อนุมาตรา 1 ประโยคที่ 4) 

 ซึ่งจากมาตรการดังกลาวปรากฏวาไดมีนักวิชาการเห็นวา  มาตรการเหลานี้โดยเฉพาะ

การที่มีการปฏิบัติตอผูบริจาครายใหญกับผูบริจาครายยอยอยางไมเทาเทียมกันนี้  เปนการขัดตอ

หลักความเสมอภาคอยางชัดแจง  และความไมเสมอภาคของมาตรการนี้ก็ไมอาจที่จะเยียวยาได

จากมาตรการที่รัฐไดจายคาชดเชยสําหรับกรณีดังกลาว 

 ตอมาในประเด็นที่เกี่ยวกับการหักลดหยอนภาษีสําหรับเงินบริจาคใหแกพรรค

การเมือง  และเงินคาบํารุงพรรค  ไดมีคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐในป 

                                                           

 13 วิษณุ วรัญู และคณะ. เรื่องเดียวกัน, หนา 76. 
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ค.ศ.1992  โดยไดวางหลักเกณฑไววา  การหักลดหยอนภาษีควรอาศัยฐานจากจํานวนเงินของผูที่

มีรายไดระดับถัวเฉล่ียที่สามารถจะจายไดเปนเกณฑ   ซึ่งทําใหมีการแกไขกฎหมายเก่ียวกับภาษี

เงินได (EStG) โดยกําหนดใหบุคคลธรรมดาสามารถหักภาษีสําหรับคาบํารุงพรรคและเงินบริจาค

ใหแกพรรคการเมืองไดปละไมเกิน 1,500 มารค (3,000 มารค สําหรับกรณีของคูสมรส)  แตในสวน

ของนิติบุคคลน้ันตามกฎหมายฉบับใหมไมใหสิทธิประโยชนทางภาษีในกรณีที่ไดบริจาคเงินใหแก

พรรคการเมืองแตอยางใด 14 

 

 จากรูปแบบ วิธีการและหลักเกณฑที่รัฐไดใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองของ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้น   มีผลทําใหพรรคการเมืองของเยอรมันมีความเปนอิสระจาก

นายทุนมากข้ึนเนื่องจากมีเงินที่ไดรับจากรัฐนํามาเปนคาใชจายภายในพรรคและคาใชจายในการ

หาเสียงเลือกต้ัง  อันเปนการสงเสริมใหพรรคการเมืองมีคุณภาพที่ดีข้ึน  และยังทําใหพรรคเล็กๆมี

โอกาสแจงเกิดในทางการเมืองไดเพราะไดรับการสนับสนุนจากรัฐในดานตางๆในระดับที่ใกลเคียง

กันกับพรรคขนาดใหญ  ซึ่งเปนการสรางความเสมอภาคทางโอกาสในการการแขงขันทางการเมือง   

แตก็ยังพบปญหาในบางประการเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการและหลักเกณฑที่รัฐไดกําหนดไวในการที่

จะใหการสนับสนุนแกพรรคการเมือง  กลาวคือ  ในการที่รัฐไดใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง

นั้นซ่ึงในทางปกติแลวรัฐจะจายใหแกพรรคในสวนกลาง (สํานักงานใหญ) ซึ่งพรรคในสวนกลางจะ

เปนผูควบคุม ดูแลในการใชจายเงินจึงอาจจะไมใหความสําคัญแกสาขาของพรรคอยางเทาที่ควร  

และนอกจากนี้แลวยังอาจจะทําใหพรรคการเมืองใชจายเงินในการหาเสียงมากข้ึนกวาเดิม

เนื่องจากพรรคการเมืองมีรายไดจากการสนับสนุน 2 ทางดวยกัน คือ ไดรับการสนับสนุนทั้งจาก

ทางภาครัฐและภาคเอกชน    ดวยเหตุผลที่วาในสหพันธรัฐเยอรมันไมไดกําหนดเพดานคาใชจาย

ข้ันสูงในการใชเงินเพื่อการหาเสียงเลือกต้ังไว 

 
3. การสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐบาลในประเทศอังกฤษ 
 
 ในประเทศอังกฤษรัฐบาลไดใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองฝายคานในสภา  โดยใช

วิธีจัดสรรเงินแผนดินในการใหการสนับสนุนดานการเงินแกพรรคการเมือง อันเปนการสนับสนุน

พรรคการเมืองโดยตรง  กลาวคือ  สภาผูแทนราษฎร (House of Commons) ไดมีมติเม่ือวันที่ 20 

มีนาคม ค.ศ.1975 ใหความเห็นชอบขอเสนอใหรัฐบาลใหเงินสนับสนุนรายปแกพรรคการเมืองฝาย

                                                           

 14 บุญศรี มีวงศอุโฆษ. การเลือกตั้งและพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน. หนา 77. 
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คานในสภา   โดยการที่รัฐบาลไดใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองฝายคานในสภา  เนื่องมาจาก

ตองการที่จะชวยใหพรรคการเมืองฝายคานสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่

ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพใหไดทัดเทียมกับสมาชิกพรรคการเมืองของฝายรัฐบาลที่ไดรับความ

ชวยเหลือทางดานขอมูลขาวสารและการวิจัยจากสวนราชการตางๆ เปนอยางดี  โดยที่พรรค

การเมืองฝายคานอาจจะใชเงินที่รัฐบาลไดใหการสนับสนุนนี้เพื่อนําไปเปนคาใชจายในสํานักงาน

วิปหรือในสํานักงานของหัวหนาฝายคานในรัฐสภา 

 
 3.1 รูปแบบการสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐบาลในประเทศอังกฤษ 
 
 ในประเทศอังกฤษรัฐบาลไดใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองเพียงรูปแบบเดียว คือ 

การสนับสนุนโดยตรง  ซึ่งไดแก  การที่รัฐบาลไดจัดสรรเงินแผนดินเพื่อสนับสนุนแกพรรคการเมือง

ฝายคานในสภา  เพื่อเปนการชวยเหลือคาใชจายเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมในสภา  และการที่

รัฐบาลไดใหประโยชนอยางอ่ืนแกพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกต้ัง 

 
 3.2 วิธีการและหลักเกณฑการสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐบาลใน
ประเทศอังกฤษ 
 
 1. รัฐบาลไดใหเงินชวยเหลือคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในสภาแกพรรค

การเมืองฝายคาน 
 
 พรรคการเมืองฝายคานที่จะมีสิทธิไดรับเงินสนับสนุนรายปจากรัฐบาลจะตองเปน

พรรคการเมืองซึ่งสมาชิกของตนไดรับเลือกต้ังใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรต้ังแต 2 คนข้ึนไป  

หรือพรรคการเมืองซ่ึงสมาชิกของตนไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียงคนเดียว  แต

ไดรับคะแนนเสียงจากการเลือกต้ังทั่วประเทศไมนอยกวา 150,000 คะแนน 

 พรรคการเมืองฝายคานที่มีคุณสมบัติครบถวนดังกลาวจะไดรับเงินสนับสนุนจาก

รัฐบาลรายป  เปนจํานวน 500 ปอนดตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน  และจะไดรับเพิ่มข้ึนอีก 1 

ปอนดตอคะแนนเสียงเลือกต้ังทุกๆ 200 คะแนน     แตกรณีจะเปนประการใดก็ตามแตละพรรคจะ

ไดรับเงินอุดหนุนรายปรวมทั้งส้ินไมเกินกวา 150,000 ปอนดเทานั้น  แตวาจํานวนเงินที่พรรค

การเมืองฝายคานในสภาไดรับนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในป ค.ศ.1983 พรรคการเมืองฝาย

คานในสภาไดรับเงินอุดหนุนรายปเปนจํานวนเงิน 1,080 ปอนดตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน
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และจะไดรับเพิ่มข้ึนอีก 2.16 ปอนดตอคะแนนเสียงเลือกต้ังทุกๆ 200 คะแนน  ซึ่งแตละพรรคจะ

ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐรายปรวมกันแลวไมเกิน 325,000 ปอนด 15 

 

 2. รัฐบาลไดใหประโยชนอยางอ่ืนแกพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกต้ัง 
 
 ในประเทศอังกฤษรัฐบาลไดชวยแบงเบาภาระคาใชจายเก่ียวกับการเลือกต้ังของ

ผูสมัครรับเลือกต้ังแตละคนโดยแบงออกไดเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ 16 

 

 1)คาไปรษณียากร 

 ตามบทบัญญัติมาตรา 91 ของ Representation Act 1983    ผูสมัครรับเลือกต้ังมี

สิทธิสงส่ิงพิมพที่มีน้ําหนักไมเกิน 60 กรัมถึงผูที่มีสิทธิเลือกต้ังทุกคนท่ีมีชื่ออยูในบัญชีรายช่ือผู

เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังที่ตนสมัครรับเลือกต้ังโดยที่ไมตองชําระคาไปรษณียากร   โดยที่

กระทรวงการคลังจะเปนผูที่จายเงินชดเชยคาไปรษณียากรใหแกสํานักงานไปรษณียเอง  ซึ่งในการ

เลือกต้ังในแตละครั้งที่ผานมากระทรวงการคลังจะตองจายเงินชดเชยคาไปรษณียากรใหแก

สํานักงานไปรษณียเปนจํานวนเงินไมนอยตอการเลือกต้ังหนึ่งคร้ัง 

 

 2)คาหองประชุม 

 ตามบทบัญญัติมาตรา 25 ของ Representation Act 1983 เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกา

ใหมีการเลือกต้ัง  ผูสมัครรับเลือกต้ังมีสิทธิที่จะจัดชุมนุมสาธารณะเพื่อปราศรัยหาเสียงในโรงเรียน

และในสถานที่ประชุมตางๆ ของรัฐหรือองคการปกครองทองถิ่นที่อยูในเขตเลือกต้ังหรือในทองที่

ใกลเคียงโดยท่ีไมตองเสียคาเชาสถานที่ แตผูสมัครรับเลือกต้ังจะตองจายคาทําความรอน  คาแสง

สวาง  คาทําความสะอาด  และคาใชจายอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการชุมนุมและการปรับปรุงสถานที่ใหคืนสู

สภาพเดิม 

 

 3)คาเวลากระจายเสียงทางวิทยุกระจายเสียง 

                                                           

               15 วิษณุ วรัญู และคณะ. เรื่องเดียวกัน, หนา 86. 

 16 วิษณุ วรัญู และคณะ. เรื่องเดียวกัน, หนา 86 - 87. 
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 ในระหวางเวลาต้ังแตที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ัง   สถานี

วิทยุกระจายเสียง BBC และ IBA  จะจัดสรรเวลาออกอากาศใหแกพรรคการเมืองตางๆ ที่ไดสง

สมาชิกลงสมัครรับเลือกต้ัง  ทั้งนี้  โดยมีคณะกรรมการซึ่งจะประกอบดวยผูแทนของพรรคการเมือง

และผูบริหารของสถานี  เปนผูที่มีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเฉล่ียเวลาออกอากาศใหแกพรรค

การเมืองในแตละพรรค   ซึ่งเวลาในการออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงของทั้ง 2 สถานีนี้ที่ได

จัดสรรใหแกพรรคการเมืองตางๆ นี้เปนการจัดสรรแบบใหเปลา  และรัฐบาลก็มิไดจายคาเชาเวลา

ออกอากาศใหแกสถานีวิทยุเพื่อเปนการชดเชยแตอยางใด 

 
4. การสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐในประเทศญ่ีปุน 
 
 ในประเทศญ่ีปุน  บรรดาผูนําทางการเมืองของพรรคการเมืองในญ่ีปุนตางก็ให

ความสําคัญกับบทบาทในการรณรงคเพื่อหาเงินสนับสนุนใหกับกลุมการเมืองของตน  ทั้งนี้เพื่อ

สรางความนิยมในเขตที่จะสมัครรับเลือกต้ัง  โดยการใหความชวยเหลือบุคคลในเขตเลือกต้ังนั้น

ต้ังแตเนิ่นๆ  ดังนั้น  ในการปฏิรูปการเมืองในป ค.ศ.1994  รัฐบาลภายใตการนําของนายโอกาซา

วา  นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติปฏิรูปการเมือง  ภายใตแนวคิด

ปฏิรูป 3 ประการ  คือ 17 

 

 1.เปล่ียนแปลงระบบการเลือกต้ัง  จากเขตเลือกต้ังขนาดกลางที่มีผูแทนราษฎรเขตละ 

3-5 คน  ไปสูเขตเลือกต้ังขนาดเล็กที่มีผูแทนราษฎรเพียงคนเดียว  ผสมผสานกับการเลือกต้ัง

ผูแทนราษฎรระบบสัดสวนตามคะแนนเสียงที่แตละพรรคไดรับ 

 

 2.หามบริษัทธุรกิจบริจาคเงินใหแกนักการเมืองรายบุคคล  หรือใหแกองคกรหาเงิน

สวนตัวของนักการเมือง 

 

 3.ใหรัฐกําหนดกฎเกณฑที่เขมงวดกับเงินทุนทางการเมือง  จัดเงินสนับสนุนใหแก

พรรคการเมือง  เพื่อหลีกเล่ียงการแสวงหาเงินในทางที่มิชอบของนักการเมือง 

                                                           
17 ชัยวัฒน  มานศรีสุข. “การปฏิรูปการเมืองและการเปล่ียนแปลงของระบบพรรคการเมืองใน

ญี่ปุน”วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540, หนา 116.  
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 ซึ่งเพื่อใหบรรลุแนวคิดทั้ง 3 ประการ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความเห็นควรตอง

แกไขกฎหมายเกา 2 ฉบับ  และรางกฎหมายใหม 2 ฉบับ  ไดแก 18 

 

 1.รางพระราชบัญญัติปรับปรุงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังตําแหนงสาธารณะ (Bill to 

Amend the Public Offices Election Law )  กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนรวมกัน

ทั้งส้ิน 500 คน  โดยแบงเปน 2 ประเภท  ประเภทที่ 1  ใหมีจํานวน 274 คน  มาจากเขตเลือกต้ัง

แบบเขตเล็กมีผูแทนราษฎรไดเพียงคนเดียว  ประเภทที่ 2  ใหมีจํานวน 266 คน  มาจากสัดสวน

คะแนนเสียงที่แตละพรรคไดรับ  โดยแตละพรรคจะข้ึนบัญชีรายช่ือเอาไว 

 

 2.รางพระราชบัญญัติจัดต้ังคณะกรรมการปรับเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(Bill to Establish the Lower House Election Redistricting Council )  ใหมีคณะกรรมการชุด

หนึ่งทําหนาที่ปรับเขตเลือกต้ังใหม  จากเดิมที่สวนใหญแลวเปนเขตขนาดกลางมีผูแทนราษฎรได 

3-5 คน  มาเปนขนาดเล็กมีผูแทนราษฎรไดเพียงคนเดียว  รวม 274 เขต  คณะกรรมการชุดนี้อยูใน

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 

 3.รางพระราชบัญญัติปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมการบริจาคทางการเมือง (Bill to 

Amend the Political Contribution Control Act )  กําหนดหามบริษัทธุรกิจและสมาคมธุรกิจหรือ

องคกรตางๆ บริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองรายบุคคล  แตอนุโลมใหบริจาคแกพรรคการเมืองได

และจะตองมีการรายงานการบริจาคเงินที่มีจํานวนเกินกวา 500,000 เยน 

 

 4.รางพระราชบัญญัติเพื่อการใหเงินสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ ( Bill for the 

Public Funding for Political Parties )  กําหนดจํานวนเงินสนับสนุนรายปแกพรรคการเมือง  เปน

เงินทั้งส้ิน 30.9 พันลานเยน  โดยพรรคการเมืองที่มีสิทธิไดรับเงินสนับสนุน  คือ  พรรคการเมืองที่มี

สมาชิกในสภาไมนอยกวา 5 คน  หรือไดคะแนนเสียงเลือกต้ังในการเลือกต้ังคร้ังลาสุดไมนอยกวา

รอยละ 3 

 

                                                           

 18 ประเสริฐ จิตติวัฒนพงษ. ญี่ปุนปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพดอกหญา, 

2538, หนา 7-8. 
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 ซึ่งรางกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ  ไดผานการพิจารณาของสภาสูงและประกาศใชบังคับเมื่อ

วันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1994 

 
 4.1 การใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองในประเทศญ่ีปุน 
 

 การใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองในประเทศญ่ีปุน  แบงออกเปนการใหเงิน

สนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยเอกชน  และการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐ  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 19 

 

 1.การใหเงินสนับสนุนพรรคการเมืองโดยเอกชน 
 
 การใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยเอกชน  มีกฎหมายที่เกี่ยวของอยู 2 ฉบับ  

คือ  The Political Funds Control Law  และ  The Political Offices Election Law   

 กฎหมายฉบับแรก  มีวัตถุประสงคที่จะรักษาความยุติธรรมของการดําเนินกิจกรรมทาง

การเมือง  โดยการควบคุมเงินทุนของพรรคการเมือง  ขององคกรทางการเมือง ( Political 

Organization )  และของนักการเมือง  กลาวคือ  ตองมีการรายงานการจัดต้ังพรรคการเมืองหรือ

องคกรทางการเมือง  โดยจะตองรายงานถึงรายรับ  รายจาย  ของพรรคการเมืองหรือองคกรทาง

การเมืองตอคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง  และรายงานดังกลาวจะตองประกาศออกสูสาธารณะ 

 กฎหมายฉบับที่สอง  มีวัตถุประสงคในการปองกันมิใหเกิดความไมเปนธรรมในการ

รณรงคหาเสียงเลือกต้ังอันเนื่องมาจากความแตกตางในเรื่องเงินทุน  ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์

ยุติธรรมของการเลือกต้ัง  กฎหมายจึงไดจํากัดวงเงินสูงสุดที่สามารถใชจายไดในการรณรงคหา

เสียงเลือกต้ัง  และหามผูสมัครรับเลือกต้ังใชวงเงินเกินกวาวงเงินดังกลาว  ทั้งนี้  ภายใตกฎหมาย

ฉบับนี้บุคคลทุกคนและองคกรทุกองคกรที่เกี่ยวของกับการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังจะตองรายงาน

รายรับ  รายจาย  ที่เกิดข้ึนในการหาเสียงเลือกต้ัง 

 

 

 

                                                           

 19 อุดม  รัฐอมฤต. การใหเงินสนบัสนุนพรรคการเมืองในตางประเทศ.กรุงเทพมหานคร : ศูนย

ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546, หนา 54-56.  
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1.1 การรายงานการจัดต้ังองคกรทางการเมือง 
 

 เม่ือใดที่มีการจัดต้ังองคกรทางการเมือง  หรือมีองคกรใดๆไดแปรสภาพมาเปนองคกร

ทางการเมือง  องคกรดังกลาวจะตองรายงานการจัดต้ังหรือการแปรสภาพนั้นตอคณะกรรมการ

จัดการเลือกต้ัง  ( Election  Management  Committee )      หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการ

ภายใน ( Minister of Home Affairs )  หากฝาฝนองคกรทางการเมืองดังกลาวจะไมสามารถรับเงิน

บริจาค  หรือใชจายเงินเพื่อกิจกรรมทางการเมืองรวมถึงการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังได  หากมีการ

เปล่ียนแปลงใดๆ ภายในองคกรก็ตองรายงานใหคณะกรรมการดังกลาวทราบเชนกัน  หรือเมื่อ

องคกรทางการเมืองยุบหรือเลิกไป  หรือแปรสภาพเปนองคกรที่ไมมีวัตถุประสงคทางการเมืองอีก

ตอไป  ก็ตองรายงานการเปล่ียนแปลงดังกลาวพรอมดวยรายรับและรายจายของเงินทุนทาง

การเมืองขององคกรดวย 

 

 1.2 การเปดเผยเงินทุนทางการเมือง 
 
 1.การรายงานรายรับและรายจายของเงินทุนทางการเมือง  

 องคกรทางการเมืองรวมถึงพรรคการเมืองจะตองจัดทํารายงานรายรับและรายจาย

ประจําปของเงินทุนทางการเมือง  ยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการภายในหรือคณะกรรมการ

การจัดการเลือกต้ัง  โดยที่ในรายงานประจําปดังกลาว  ตองแสดงใหเห็นถึงเงินทุนที่ไดรับจากนิติ

บุคคลและรายรับที่มีการลงรายงานไว  เชน  คาใชจายของพรรค  เงินบริจาค  คาธรรมเนียม

สมาชิก  และในกรณีที่องคกรทางการเมืองใดไดรับเงินบริจาคจากแหลงใดแหลงหนึ่งภายใน

ปงบประมาณเปนจํานวนเงินเกินกวาจํานวนเงินข้ันสูงสุดที่กฎหมายไดกําหนดไว  คือ  50,000  

เยน   องคกรนั้นจะตองเปดเผยที่มาของเงินบริจาคดังกลาวในรายงายประจําปนั้นดวย     

นอกจากนี้  รายงานฉบับดังกลาวจะตองเปดเผยถึงรายจายที่ไดใชจายจากเงินทุนทางการเมือง  

เชน  รายจายจาการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง  รายจายจากการดําเนินกิจกรรมขององคกร  และ

จะตองเปดเผยรายการการใชจายที่มีจํานวนเกินกวา  50,000  เยน 
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 2.การตีพิมพรายงานรายรับและรายจายของเงินทุนทางการเมือง   

 รายงานรายรับและรายจายของเงินทุนทางการเมืองดังกลาว  จะตองตีพิมพลงใน

เอกสารราชการของรัฐบาลกลาง  เม่ือไดมีการตีพิมพลงในเอกสารดังกลาวแลว  รายงานฉบับ

ดังกลาวถือเปนเอกสารที่สามารถตรวจสอบไดเมื่อมีการรองขอเปนเวลา 3 ป 

 

1.2 ขอจํากัดในการบริจาคเงินเพื่อวัตถุประสงคทางการเมือง 
 

 The Political Funds Control Law  ไดใหคํานิยาม  คําวา  “การบริจาคเงินเพื่อ

วัตถุประสงคทางการเมือง”  (Political Donation)  วาหมายถึง  เงินที่ไดบริจาคใหแกองคกรทาง

การเมือง  เงินที่ไดบริจาคใหแกผูสมัครรับเลือกต้ัง  และเงินที่ไดบริจาคใหแกบุคคลที่ดํารงตําแหนง

ในหนวยงานราชการ  เมื่อเงินที่ไดบริจาคนั้นไดบริจาคใหเพื่อการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง  

คาใชจายของพรรค  หรือคาธรรมเนียมสมาชิก  ซึ่งจายโดยองคกรธุรกิจ  ถือวาเปนการบริจาคเพื่อ

วัตถุประสงคทางการเมืองดวย   อีกทั้งกฎหมายฉบับนี้  ยังไดกําหนดขอจํากัดในการบริจาคเงิน

เพื่อวัตถุประสงคทางการเมืองไว  5  ประการ  คือ 

 

 1.ขอจํากัดในเชิงปริมาณ 
 
 กฎหมายไดบัญญัติถึงขอจํากัดในเชิงปริมาณไว  2  ประการ  คือ 

 1.1การบริจาคเงินเพื่อวัตถุประสงคทางการเมืองโดยบุคคลหรือองคกรธุรกิจในแตละป  

จะตองไมเกินจํานวนเงินที่กฎหมายกําหนดไว  (จํานวนเงินข้ันสูงสุดที่จะบริจาคใหพรรคการเมือง  

องคกรเงินทุนทางการเมือง  องคกรบริหารจัดการเงินทุน  ผูสมัครรับเลือกต้ัง  บุคคลผูกําลังจะเปน

ผูสมัครรับเลือกต้ัง  หรือบุคคลที่ดํารงตําแหนงในหนวยงานราชการ  คือ  20  ลานเยนตอปในกรณี

ที่บุคคลธรรมดาเปนผูบริจาค  หรือ 100 ลานเยนตอปในกรณีที่องคกรธุรกิจ  สหภาพแรงงาน  และ

องคกรอ่ืนเปนผูบริจาค ) 

 1.2หามมิใหบุคคลหรือองคกรธุรกิจ  บริจาคเงินในแตละคร้ังเกินจํานวนที่กฎหมาย

กําหนดไว  คือ  1.5 ลานเยน 
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 2.ขอจํากัดในเชิงคุณภาพ 
 
 เนื่องจากการบริจาคเงินเพื่อวัตถุประสงคทางการเมือง  บางคร้ังกระทําข้ึนในขณะที่ผู

บริจาคดํารงตําแหนงสําคัญ  ซึ่งอาจกอใหเกิดความสงสัยเกี่ยวกับความไมเปนกลางในกิจกรรม

ทางการเมืองได  กฎหมายจึงจําเปนตองหามมิใหมีการรับเงินบริจาคในกรณีตอไปนี้ 

 2.1การบริจาคเงินโดยองคกรธุรกิจที่ไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลกลาง

หรือรัฐบาลทองถิ่น 

 2.2 การบริจาคเงินโดยองคกรธุรกิจแกบุคคลหรือองคกรที่ไดรับความชวยเหลือทาง

การเงินจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลทองถิ่น 

 2.3 การบริจาคเงินโดยองคกรธุรกิจที่อยูในสภาวะขาดทุน 

 2.4 การบริจาคเงินโดยคนตางชาติหรือบริษัทตางชาติ 

 2.5 การบริจาคเงินโดยอางชื่อผูอ่ืนหรือไมปรากฏชื่อผูบริจาค 

 

 3.ขอจํากัดในการบริจาคเงินโดยองคกรธุรกิจ  สหภาพแรงงาน  และองคกรอ่ืน 
 
 กฎหมายหามมิใหองคกรธุรกิจ  สหภาพแรงงาน  และองคกรอ่ืนใดบริจาคเงินแกบุคคล

หนึ่งบุคคลใดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง  การบริจาคเงินสามารถกระทําไดโดยบริจาคแก

พรรคการเมือง  องคกรเงินทุนทางการเมือง (Political Funds Organization ) 20  หรือองคกร

บริหารจัดการเงินทุน (Funds Management Organization) 21 

 

 4.ขอจํากัดในการบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมทางการเมืองของนักการเมือง 
 
 กฎหมายหามมิใหบริจาคเงินดวยเงินสดเพื่อกิจกรรมทางการเมืองของนักการเมือง  

เวนแตเปนการบริจาคเพื่อการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง 

                                                           

 20 องคกรเงินทุนทางการเมือง   คือ   องคกรที่มีวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือทางการเงิน

แกพรรคการเมือง  ซึ่งไดรับการแตงต้ังโดยพรรคการเมืองแตละพรรคและอยูภายใตการดูแลของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกิจการภายใน  

 21 องคกรบริหารจัดการเงินทุน  คือ  องคกรทางการเมืองท่ีมีหนาที่จัดการเงินทุนทางการเมือง

สําหรับนักการเมืองแตละคน  
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 5.หลักเกณฑเกี่ยวกับการกระตุนใหประชาชนบริจาคเงินเพื่อวัตถุประสงคทาง

การเมือง 
 
 เนื่องจากการบริจาคเงินเพื่อวัตถุประสงคทางการเมืองควรเปนไปดวยความสมัครใจ  

กฎหมายจึงหามขมขูหรือลอลวงเพื่อใหมีการบริจาคเงินดังกลาว 

 
 2.การใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐ 
 
 การใหเงินสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐในประเทศญี่ปุนนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อการ

พัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  โดยการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคตางๆ 

และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวากิจกรรมตางๆเหลานั้นดําเนินไปอยางถูกตองตามกฎหมาย 22 

  

 2.1 พรรคการเมืองที่มีสิทธิไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ 
 
 ในประเทศญ่ีปุน  พรรคการเมืองที่จะมีสิทธิไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ  จะตองมี

ลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตามที่กฎหมายไดกําหนดไว  ดังนี้  คือ 23 

 

 1.พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกของพรรคเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาผูแทน           

( House of Representatives ) หรือสภาที่ปรึกษา ( House of Councillors )  อยางนอย 5 คน 

 2.พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกอยางนอย 1 คน  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภา

ผูแทน (House of Representatives ) หรือสภาที่ปรึกษา ( House of Councillors )  และไดรับ

คะแนนเสียงในการเลือกต้ังระดับชาติอยางนอยรอยละ 2 ในการเลือกต้ังทั่วไป (General 

Election)  คร้ังสุดทาย  หรือในการเลือกต้ังอ่ืน ( Ordinary Elections )  2  คร้ังสุดทาย 

 โดยพรรคการเมืองที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดขางตน  ถาประสงค

จะรับเงินสนับสนุน  จะตองรองขอโดยทําเปนรายงานย่ืนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการภายใน  

ภายใน 15 วัน  นับแตวันที่ 1 มกราคม ของทุกป   

                                                           

 22 อุดม  รัฐอมฤต. เรื่องเดียวกัน, หนา 56.  

 23 อุดม  รัฐอมฤต. เรื่องเดียวกัน, หนา 58-59.  
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 ในกรณีที่มีการจัดการเลือกต้ังข้ึน  พรรคการเมืองที่ประสงคจะรับเงินสนับสนุนจะตอง

รองขอโดยทําเปนรายงานภายใน 15 วัน  นับจากวันถัดจากวันที่มีการเลือกต้ัง  หรือวันแรกของ

การดํารงตําแหนงสมาชิกในสภาไดเอ็ท  แลวแตวาวันใดมาถึงทีหลัง 

 

 2.2 หลักเกณฑการคํานวณเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง 
 
 จํานวนเงินสนับสนุนที่จะใหแกพรรคการเมืองจะคํานวณจากจํานวนประชากรทั้งหมด

ในประเทศ  แลวคูณดวย 250 เยน  เชน  ในป ค.ศ.1955 ประเทศญ่ีปุนมีประชากรทั้งหมด 

123,611,167 คน  ดังนั้นในป ค.ศ. 1955  จํานวนเงินสนับสนุนพรรคการเมืองจึงมีจํานวนทั้งหมด  

30,903 ลานเยน   สวนจํานวนเงินสนับสนุนที่พรรคการเมืองแตละพรรคจะไดรับ  เปนไปตาม

ตาราง  ดังนี้ 

 

การคํานวณเงนิสนับสนนุทีพ่รรคการเมืองแตละพรรคจะไดรับ 24 

 

                              หลักเกณฑ    การคํานวณเงินอุดหนนุทีพ่รรค 

   การเมืองแตละพรรคจะไดรับ 

จํานวนสมาชิกสภาไดเอ็ท  

(กึ่งหนึง่ของจํานวนเงินอุดหนุนพรรคการเมืองทัง้หมด) 

(จํานวนสมาชิกสภาไดเอ็ท) x 

(จํานวนสมาชิกสภาไดเอ็ทที่

สังกัดพรรคการเมือง) / (จํานวน

สมาชิกสภาไดเอ็ททัง้หมดที่

สังกัดพรรคการเมือง)  

   

(1) 

                                                           

 24 Jichi Sogo Center. Election System in Japan,Rev.ed., Tokyo : The Center, 1996, 

p.107. 
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จํานวนคะแนน

เสียงที่พรรค

การเมืองไดรับ 

(กึ่งหนึง่ของ

จํานวนเงนิ

อุดหนนุพรรค

การเมือง

ทั้งหมด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลือกต้ังทัว่ไป

คร้ังสุดทาย   ของ

สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรในสภา

ผูแทน 

 

 

การเลือกต้ัง

แบบเขต

เลือกต้ังขนาด

เล็กมี

ผูแทนราษฎร

เพียงคนเดียว 

(จํานวนคะแนนเสียงทีพ่รรค

การเมืองไดรับ) x 1/4 x (รอยละ

ของคะแนนเสียงทีพ่รรค

การเมืองไดรับ)  

  ก 

การเลือกต้ัง

ผูแทนราษฎร

ระบบสัดสวน

ตามคะแนน

เสียงที่แตละ

พรรคไดรับ 

(จํานวนคะแนนเสียงทีพ่รรค

การเมืองไดรับ) x 1/4 x (รอยละ

ของคะแนนเสียงทีพ่รรค

การเมืองไดรับ) 

  ข 

การเลือกต้ังอ่ืน 2 

คร้ังสุดทาย   ของ

สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรในสภาที่

ปรึกษา 

 

 

 

 

การเลือกต้ัง

แบบเขต

เลือกต้ังขนาด

เล็กมี

ผูแทนราษฎร

เพียงคนเดียว 

(จํานวนคะแนนเสียงทีพ่รรค

การเมืองไดรับ) x 1/4 x (รอยละ

ของคะแนนเสียงทีพ่รรค

การเมืองไดรับในการเลือกต้ัง 2 

คร้ังสุดทาย) 

 ค 

การเลือกต้ัง

ผูแทนราษฎร

ระบบสัดสวน

ตามคะแนน

เสียงที่แตละ

พรรคไดรับ 

(จํานวนคะแนนเสียงทีพ่รรค

การเมืองไดรับ) x 1/4 x (รอยละ

ของคะแนนเสียงทีพ่รรค

การเมืองไดรับในการเลือกต้ัง 2 

คร้ังสุดทาย) 

 ง 

จํานวนเงนิทีพ่รรคการเมืองแตละพรรคจะไดรับ ผลรวมทัง้หมดโดยวิธีการตาม ง.   

(2) 

จํานวนเงนิทีพ่รรคการเมืองแตละพรรคจะไดรับ (1) + (2)  
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รอยละของคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองไดรับ = จํานวนคะแนนเสียงทีพ่รรคการเมืองไดรับ / 

                                                                      จํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ไดรับ 

 

 ทั้งนี้  เมื่อพรรคการเมืองไดรับเงินสนับสนนุจากรัฐแลว  กฎหมายไดกําหนดใหแตละ

พรรคการเมืองจะตองรายงานคาใชจายทีไ่ดใชจายจากเงินสนับสนนุทีไ่ดรับ  โดยกาํหนดใหบุคคล

ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจดัทําบัญชีของแตละพรรคการเมือง มหีนาที่จะตองยืน่รายงาน

คาใชจายของพรรคที่ไดใชไปภายในวันที ่ 31 ธันวาคม  ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการภายใน  

ภายในกําหนดเวลา 3 เดือน นับจากวนัที่ 31 ธันวาคม  แตถาหากมีการเลือกต้ังภายในเวลา 3 

เดือน  กฎหมายใหยืดระยะเวลาออกไปเปน 4 เดือน 

 เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการภายในไดรับรายงานคาใชจายของพรรคการเมือง

แลว  จะตองประกาศใหสาธารณชนไดทราบถึงเอกสารดังกลาว  และจะตองเก็บรายงานคาใชจาย

ของพรรคการเมืองดังกลาวไวเปนเวลา 5 ป นับแตวนัที่ไดมีการตีพมิพรายงานคาใชจายดังกลาว

ลงในเอกสารราชการ  ซึง่เอกสารดังกลาวจะตองสามารถตรวจสอบไดโดยสาธารณชน ณ 

กระทรวงกิจการภายในเปนเวลา 5 ป 

 

 ดังนัน้ อาจกลาวไดวา  ในประเทศที่ยึดระบบเสรีนิยมอยางเต็มที่  เชน  ในประเทศ

อังกฤษ  สหรัฐอเมริกา    ปจเจกบุคคลถือเปนองคประกอบสําคัญของระบบการเมือง   จาก

แนวความคิดดังกลาว  หนาที่ของรัฐคือการเปดกลไกทางการเมืองใหมีความเปนอิสระ  โดยทีรั่ฐ

จะตองไมเขาไปกาวกาย  แตจะเปนหลักประกนัในดานการเคารพสิทธิและเสรีภาพของปจเจก

บุคคล  การรวมกันของปจเจกบุคคลในลักษณะที่เปนกลุมผลประโยชนหรือพรรคการเมือง  จึงเปน

กระบวนการตามธรรมชาติอันเปนแรงผลักดันจากความตองการของปจเจกบุคคล  การที่รัฐไมเขา

ไปกาวกายหรือสนับสนนุการรวมตัวกันในลักษณะดังกลาว  การใหเงนิสนับสนนุแกพรรคการเมือง

จึงเนนในเร่ืองของเอกชน     แตอยางไรก็ตาม  พัฒนาการทางการเมืองในระยะหลังเกิดการแขงขัน

และรณรงคในทางการเมืองที่ทวีความเขมขนมากข้ึน  สงผลใหคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมทาง

การเมืองเพิ่มข้ึน  การพึ่งพาแตเพียงเงนิสนับสนนุจากเอกชนเพียงดานเดียวนัน้ไมเพียงพอ  รัฐจึง

เห็นความจําเปนในการที่จะเขาไปชวยเหลือดานการเงนิเพื่อแบงเบาภาระ  แตก็เปนการใหเงนิ

สนับสนนุแกตัวบุคคลผูสมัครรับเลือกต้ัง  มิใชใหกับพรรคการเมือง 25 

                                                           

 25 อุดม  รัฐอมฤต. เรื่องเดียวกัน, หนา 15.  
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 สวนในประเทศเยอรมัน  เนนถึงความสําคัญของการรวมกลุมไมวาจะเปนลักษณะของ

กลุมผลประโยชนหรือพรรคการเมือง โดยถือเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบการเมือง  บทบาท

ของรัฐจึงเปนไปในทางสงเสริมการรวมกลุมและการใหการสนับสนุนตอกลุมหรือพรรคการเมือง  

มากกวาการเนนความสําคัญของปจเจกบุคคล  การสนับสนุนพรรคการเมืองจึงถือวาเปนสวนหนึ่ง

ของหนาที่ของรัฐ  โดยเปดโอกาสใหพรรคการเมืองพึ่งพาการสนับสนุนจากเอกชนดวย  เพราะรัฐ

ตระหนักวาไมสามารถแบกรับภาระคาใชจายของพรรคการเมืองไดทั้งหมด 

  

 แตโดยทั่วไปแลว  รูปแบบในการที่รัฐไดใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองนั้น อาจ

กลาวไดวามีอยูเพียง 2 รูปแบบ  คือ  การสนับสนุนทางออมและการสนับสนุนโดยตรง 

 รูปแบบที่ 1. การสนับสนุนทางออม  ไดแก  การที่รัฐสงเสริมใหบุคคลและเอกชน

บริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองและใหนําเงินที่ไดบริจาคใหแกพรรคการเมืองนั้นมาคํานวณเพี่อหัก

ลดหยอนในยอดของเงินรายไดที่จะพึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินไดประจําป 

 รูปแบบที่ 2. การสนับสนุนโดยตรง  ไดแก  การที่รัฐไดจัดสรรเงินจากงบประมาณ

ประจําป  หรือประโยชนอยางอ่ืนแกพรรคการเมือง 

 ทั้งนี้  ข้ึนอยูกับระบบการปกครอง  ระบบการเลือกต้ัง  และเศรษฐกิจของแตละ

ประเทศ 
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บทที่ 4 

 
การสนับสนนุแกพรรคการเมืองโดยรัฐในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 
 
 พรรคการเมืองของไทยต้ังแตในอดีตตางก็ประสบปญหาในดานการเงินของพรรค  

เนื่องจากในการแขงขันทางการเมืองพรรคการเมืองมีความจําเปนที่จะตองใชเงินเพื่อเปนคาใชจาย

ในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง  การดําเนินกิจกรรมทางดานอ่ืนๆ รวมทั้งตองใชเงินเพื่อเปน

คาใชจายในการบริหารงานภายในพรรคของตน   อีกทั้งเนื่องจากภาพพจนของนักการเมืองไทย

เทาที่ผานมาไมเปนที่ยอมรับจากประชาชนเนื่องจากประชาชนโดยสวนมากเขาใจและมองวา  

นักการเมืองที่ตองการเขามาทํางานทางดานการเมืองก็เพียงเพื่อตองการที่จะเขามาแสวงหา

ผลประโยชน  และยังมีความเชื่ออีกวานักการเมืองที่ไดรับเลือกเขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

โดยสวนมากแลวลวนแตใชวิธีการซื้อเสียง  ทําใหคนดีที่มีความรู ความสามารถ  แตขาดปจจัย

ทางดานการเงินสนับสนุนที่เพียงพอ  ไมมีโอกาสที่จะไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง  และยังทํา

ใหพรรคการเมืองที่ไมมีเงินสนับสนุนที่เพียงพอตองหันไปพึ่งพากลุมนายทุน หรือนักธุรกิจหรือไมก็

ยุบหรือเลิกพรรคไปในที่สุด     ดวยเหตุนี้จึงไดมีแนวความคิดในการที่จะใหรัฐใหการสนับสนุนแก

พรรคการเมืองโดยการจัดสรรใหมีเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองจากงบประมาณแผนดิน 

 
1. แนวความคิดและความเปนมาในการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐ 
 

 แนวความคิดในการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อใหการสนับสนุนแกพรรคการเมือง

หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในประเทศไทย  ไดมีการกอตัวและพัฒนาแนวคิดและไดมีการ

เคล่ือนไหวใหเปนไปตามแนวคิดอยางเปนรูปธรรมเปนลําดับอยางตอเนื่อง  โดยวิธีการซึ่งได

กําหนดใหมีการสนับสนุนแกพรรคการเมืองไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมือง  

ซึ่งจะพิจารณาโดยลําดับ ดังนี้ 1 

 

                                                           
1 อุทัย  ทวีโชค. “การระดมเงินอุดหนุนพรรคการเมือง : ศึกษาวิเคราะหในเชิงกฎหมาย” 

วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536, หนา 111-112.  
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 1.ในชวงของการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณแผนดิน พ.ศ.2515  ไดมี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคสหประชาธิปไตย ซึ่งเปนพรรครัฐบาลในขณะนั้นไดรวมกันยื่น

หนังสือตอ พลเอกถนอม  กิตติขจร  ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อของบประมาณ

จํานวน 385 ลานบาท  ซึ่งเปนเงินที่ถูกตัดออกมาจากงบประมาณประจําป   เพื่อนําไปใหแกบรรดา

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรคสหประชาธิปไตยคนละ 2 ลานบาท  เพื่อที่จะนําไปพัฒนา

จังหวัดของตน   แตขอเสนอดังกลาวไดถูกบรรดาส่ือมวลชนโจมตีอยางหนักโดยเกรงวาจะ

กอใหเกิดปญหาการคอรัปช่ัน  และเปนผลนําไปสูการปฏิวัติตนเองของพลเอกถนอม  กิตติขจร   

จึงทําใหขอเสนอดังกลาวเปนอันตองยุติไป 

 

 2.ในชวงการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517   ในการ

ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ไดมีผูเสนอขอแปรญัตติในมาตรา 21 ของรางรัฐธรรมนูญ

เพื่อที่จะกําหนดใหรัฐบาลใหความชวยเหลือแกพรรคการเมืองโดยการใหเงินสนับสนุนแกพรรค

การเมือง   แตปรากฏวาสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติไมเห็นชอบดวย    จึงทําใหคําแปรญัตติ

ดังกลาวนั้นตกไป 

 

 3.ในชวงการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 นับต้ังแตได

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนจํานวนถึง 12 ฉบับ  ผูรางรัฐธรรมนูญไดมี

เจตนารมณในการเสริมสรางสถาบันพรรคการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งการบัญญัติหลักการในการ

ที่รัฐใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง ซึ่งถือวาเปนหลักการใหมที่ยังไมเคยปรากฏในรัฐธรรมนูญ

ฉบับใดๆ   ทั้งนี้ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2521  ไดมีการ

แปรญัตติรางรัฐธรรมนูญโดยไดขอเพิ่มเติมหลักการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐใน

มาตรา 33 วรรคทาย  ความวา  “รัฐอาจใหเงินสนับสนุนเพื่อชวยเหลือเปนคาใชจายแกพรรค

การเมืองได ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ”  การที่ผูรางใชถอยคําวา “อาจ” ไว

ในรัฐธรรมนูญก็โดยมีเหตุผลดังนี้ 

 ประการแรก    การที่บัญญัติในลักษณะเชนนี้  ถารัฐบาลเห็นวายังไมถึงเวลาที่จะให

เงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง  ก็ไมจําเปนที่จะตองออกกฎหมายมารองรับและไมเปนการผูกพันที่

จะตองใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง 

 ประการที่สอง  หากไมมีการบัญญัตินํารองไวในรัฐธรรมนูญหากในภายหลังจะตองมี

การใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองแลวยอมไมอาจที่จะกระทําได  แมวาจะมีพระราชบัญญัติ  
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หรือกฎหมายอ่ืนใด  กําหนดใหรัฐใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง  เพราะเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การที่จะตองนําเอาเงินงบประมาณมาจาย  แตอยางไรก็ตามรางกฎหมายดังกลาวไดถูกแปรญัตติ  

โดยมีขอความดังนี้  “ พรรคการเมืองที่มีสมาชิกไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไม

นอยกวา 20 คน  อาจขอรับการสนับสนุนดานการเงินจากรัฐ  ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย

การนั้น”   

การแปรญัตติในลักษณะดังกลาวก็มีเหตุผลเนื่องจากพรรคการเมืองที่ควรไดรับการ

สนับสนุนควรจะเปนพรรคการเมืองที่ใหญพอสมควร  และเปนการขจัดพรรคเล็กพรรคนอย แต

อยางไรก็ดีบทบัญญัติในมาตรา 33 วรรคทายดังกลาวไดตกไปในวาระที่ 2   เนื่องจากสมาชิกสภา

นิติบัญญัติแหงชาติมีมติไมเห็นชอบดวยที่จะเอาเงินงบประมาณแผนดินมาจายใหแกบรรดาพรรค

การเมือง 

 

 4.ตอมาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ.2524    โดยที่ไดมีการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521  จึงมีความจําเปนที่จะตองประกาศใช

กฎหมายพรรคการเมือง  เพื่อควบคุมและสงเสริมระบบพรรคการเมือง  ในการประชุมเพื่อ

พิจารณาแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติดังกลาว  คณะกรรมาธิการฯไดขอใหเพิ่มเติมมาตรา 35 

ทวิ  ความวา  “พรรคการเมืองที่สมาชิกไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา

ยี่สิบคน อาจขอรับความสนับสนุนดานการเงินจากรัฐตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น” 

อีกทั้งไดขอแปรญัตติเพิ่มเติมในมาตรา 37ทวิ ความวา “ใหพรรคการเมืองซึ่งสมาชิกของพรรค

การเมืองนั้นมีราษฎรเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกต้ังทั่วไปแตละคราว ซึ่ง

จํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคน หรือพรรคการเมืองซึ่งมีผูเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนใหแก

ผูสมัครรับเลือกต้ังซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น  ในการเลือกต้ังทั่วไปแตละคราวเปน

จํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละหา  ของจํานวนผูเลือกต้ังที่มาใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด

ไดรับเงินชดเชยคาใชจายในการหาเสียงเลือกต้ังจากรัฐ 

 ในการจายคาชดเชยคาใชจายในการหาเสียงเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง  ใหคํานึงถึง

คาใชจายในการหาเสียงเลือกต้ังที่ชอบดวยกฎหมาย  ซึ่งพรรคการเมืองหรือสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นตองเสียไปในการเลือกต้ังแตละคราว  ทั้งนี้  ตามจํานวนและ

วิธีการที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา 

 เงินชดเชยคาใชจายในการหาเสียงเลือกต้ังที่พรรคการเมืองไดรับตามวรรคหนึ่ง   ให

พรรคการเมืองนําไปใชในกิจการอันเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ตาม
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยของพรรค  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง”   แตอยางไรก็

ตามคําขอเสนอแปรญัตติดังกลาวไมผานความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการ  จึงทําใหคําเสนอ

แปรญัตติดังกลาวตองตกไป 

 นอกจากคําขอแปรญัตติในมาตรา 35 ทวิแลว  ยังมีคําขอแปรญัตติเพิ่มเติมขอความ

ของมาตรา 22 วรรคสอง  อีกมาตราหนึ่งดวยวา  “รัฐจะตองจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองเดือน

ละหนึ่งแสนบาท  และจายคาใชจายเก่ียวกับการเลือกต้ังคืนใหแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่

จายจริง  แตไมเกินคาใชจายตามที่กฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกําหนด”  

แตคําขอแปรญัตติดังกลาวไมผานความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการ 2 

 

 5.ในชวงป พ.ศ.2533 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรคกิจสังคมไดเสนอใหมี

การแกไขพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ.2524  โดยขอใหรัฐบาลจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรค

การเมืองเพ่ือใหเปนเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองจํานวน  350,000 บาท ตอจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน   ซึ่งในการเรียกรองใหมีการแกไขกฎหมายพรรคการเมืองดังกลาว  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสนับสนุนใหรัฐบาลใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง  โดยมีเหตุผลวา 

“ในประเทศที่พัฒนาแลวลวนแตมีการใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมือง  เชน  ในประเทศเยอรมัน

หรือในประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งไดมีการคิดเงินอุดหนุนใหตามจํานวนคะแนนเสียงที่ไดรับ   ดังนั้น 

ในปจจุบันขณะที่พรรคการเมืองในประเทศไทยไดรับเงินบริจาคจากพอคา  นักธุรกิจหรือกลุม

นายทุน  ซึ่งมองกันวาจะใชพรรคการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน  ทําใหประชาชนเส่ือมศรัทธา

ในพรรคการเมือง  ดังนั้นจึงตองหางบประมาณเพื่อชวยใหพรรคการเมืองเขมแข็งยิ่งข้ึน 3  

 สําหรับสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพรรค

การเมือง พ.ศ. 2524  ไดเนนที่ความตองการใหรัฐบาลสนับสนุนดานการเงินแกพรรคการเมือง  

โดยบัญญัติไวในมาตรา 45 ความวา  “ภายหลังการเลือกต้ังทั่วไปใหกระทรวงการคลังจายเงิน

สนับสนุนใหแกพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกต้ังเปนจํานวน 350,000 

บาท  ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน  เมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกต้ังทั่วไป แลวพรรคการเมืองมีสิทธิขอรับเงินสนับสนุน

                                                           
2 บรรหาร ศิลปอาชา. “การพัฒนาพรรคการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเงินอุดหนุนพรรค

การเมือง” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  2538, หนา 90. 

 3 เดลิมิเรอร.  5 กรกฎาคม 2533, หนา 4. 
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ลวงหนาเปนจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินสนับสนุนที่พึงไดรับ  โดยคํานวณจากจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองมีอยูในขณะนั้น 

 สวนภายหลังการเลือกต้ังทั่วไป  เงินสนับสนุนที่พรรคการเมืองไดรับลวงหนาใหนําไป

หักกลบลบหนี้กันกับเงินสนับสนุนที่จะพึงไดรับ  โดยคํานวณจากจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ของพรรคการเมืองที่ไดรับการเลือกต้ัง  และถาหากเงินสนับสนุนที่พรรคการเมืองไดรับลวงหนามี

จํานวนที่มากกวาจํานวนที่พึงไดรับ  เมื่อคํานวณจากจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับ

เลือกต้ัง  ใหพรรคการเมืองนั้นสงคืนเงินสนับสนุนสวนที่ไดรับเกินไปนั้นใหแกกระทรวงการคลัง

ทั้งหมดภายใน 30 วัน  นับแตวันประกาศผลการเลือกต้ังทุกเขตทั่วประเทศ  และในกรณีพรรค

การเมืองใดไดรับเงินสนับสนุนลวงหนาไปแลว  หากไมสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกต้ังเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกต้ังทั่วไป  ใหพรรคการเมืองนั้นสงคืนเงินสนับสนุนที่ไดรับ

ลวงหนาทั้งหมดใหแกกระทรวงการคลังภายใน 30 วัน  นับแตวันหมดเขตการสมัครรับเลือกต้ัง”    

แตรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวยังไมทันที่จะเสนอเขาสูสภาผูแทนราษฎร  ก็ไดมี

การเขายึดอํานาจโดยการปฏิวัติโดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช.) ในวันที่ 24 

กุมภาพันธ พ.ศ.2534 4 

  

 6.การพิ จา รณาให เ งิ นสนับสนุนแกพรรคการ เมื อ ง โดยกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย  ในป พ.ศ. 2533   ซึ่งปรากฏอยูในเอกสารเร่ือง “พรรคการเมืองควรไดรับการ

สนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลหรือไม” วา  ปญหาทางดานการเงินของพรรคการเมืองสวนใหญ

แลวทุกพรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนมามักจะประสบปญหาเงินทุนของพรรคไมมี  ดังนั้น  หากพรรค

การเมืองใดมีนายทุนหรือมีผูใหการสนับสนุนทางดานการเงินในการดําเนินงานของพรรคแลว  

พรรคการเมืองนั้นก็สามารถที่จะดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง   ถาเปนพรรคการเมืองเล็กๆหรือ

เปนพรรคการเมืองที่ไมมีชื่อเสียง  พรรคการเมืองนั้นก็จะตองหยุดการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง

ไปอยางส้ินเชิง  ดังจะเห็นไดจากในชวงของการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปที่ผานมาใน

ป พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2531  มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่ตองถูกยุบเลิกไปเนื่องมาจากไม

สามารถจัดสงสมาชิกของพรรคตนลงสมัครรับเลือกต้ังไดตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว  สาเหตุ

ของการที่ไมสามารถจัดสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกต้ังไดนั้นก็เนื่องมาจากพรรคการเมืองนั้นขาด

เงินทุนหรือขาดผูที่จะใหการสนับสนุน  เพราะเมื่อประชาชนไมเห็นความสําคัญของพรรคการเมือง

แลวก็เปนการยากที่พรรคการเมืองจะดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ   ซึ่ง

                                                           
4 อุทัย  ทวีโชค. เรื่องเดียวกัน, หนา 114.  
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ถาจะพิจารณาวาสมาชิกของพรรคการเมืองในปจจุบันสวนใหญแลวไดเขามาเปนสมาชิกของ

พรรคโดยสมัครใจหรือไม  อาจตอบไดวา  มีเปนสวนนอยที่มีอุดมการณทางการเมืองหรือสมัคร

เปนสมาชิกดวยความสมัครใจ  แตอาจจะมาจากการขอรองใหสมัครเปนสมาชิก 

 เม่ือไดนําขอบังคับของพรรคการเมืองทุกพรรคมาพิจารณาแลว  จะเห็นไดวาขอบังคับ

ของพรรคการเมืองเกือบทุกพรรคจะกําหนดเกี่ยวกับเงินคาบํารุงที่สมาชิกพรรคจะตองเสียใหแก

พรรคการเมืองเปนรายป  พรรคการเมืองไดมีการเก็บหรือมีสมาชิกเต็มใจใหเงินบํารุงพรรคตามที่

ไดกําหนดไวในขอบังคับพรรคหรือไม  ปรากฏวาพรรคการเมืองหลายพรรคไมเคยเรียกเก็บเงิน

ดังกลาวนี้จากสมาชิกพรรคเลย  ดังนั้นถึงแมวาเงินคาบํารุงพรรคที่เก็บจากสมาชิกจะเปนจํานวน

นอยก็ตาม  แตถาสมาชิกมีการจายเงินสนับสนุนใหแกพรรคอยางจริงจังก็จะทําใหมองใหเห็นไดวา

ประชาชนมีความศรัทธาในระบบของพรรคการเมืองอยางแทจริง 

 นอกจากนี้แลว  แมแตกรมการปกครองก็เคยวิจัยในเร่ือง “การใชจายเงินของพรรค

การเมือง”  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการพิจารณางบดุลของพรรคการเมืองและรายรับ  รายจายของ

พรรคการเมืองตางๆ  ที่พรรคไดยื่นไวตอนายทะเบียนพรรคการเมือง  พบวา  พรรคการเมืองจะมี

การใชจายเงินเปนจํานวนมากในชวงที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ดังจะเห็นไดจาก

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเม่ือป พ.ศ. 2531  จะอยูในชวงต้ังแต  500,000 - 

10,000,000 บาท  ซึ่งเปนทั้งเงินเดือนของเจาหนาที่ภายในพรรค  คาเคร่ืองเขียนอุปกรณตางๆ  คา

น้ํามันเช้ือเพลิง  คาประชาสัมพันธและการชวยเหลือผูสมัครรับเลือกต้ังในนามของพรรค  เปนตน 

 อยางไรก็ตาม  แนวความคิดที่จะใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐ  ไดเคยมี

การกําหนดหลักการและรูปแบบโดยกรมการปกครองเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2523  ทั้งนี้  เพื่อให

สอดคลองกับการกําหนดหลักการเกี่ยวกับการให เงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติพรรคการเมือง  เมื่อวันที่  20  มีนาคม  พ.ศ. 

2523  โดยในการกําหนดรูปแบบดังกลาวนั้น  กรมการปกครองไดศึกษาหลักการจากตางประเทศ  

ไดแก  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศเยอรมันนี  โดยไดมีการเสนอความเห็นวา  ถาจะมี

บทบัญญัติในเร่ืองเงินสนับสนุนใหแกพรรคการเมืองแลว  ควรดําเนินการดังนี้ 

 

(1) วิธีการกําหนดเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

เนื่องจากขณะนี้รางพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ……....  ที่รัฐบาลชุดกอนเสนอ 
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ไปนั้น  รัฐสภาไดรับหลักการในวาระที่  1  เรียบรอยแลว  จึงมีปญหาวาจะทําการแกไขเพิ่มเติมใน

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการหรือไม  อยางไรก็ดีเนื่องจากเร่ืองนี้เปนหลักการที่สําคัญ  จึง

เห็นสมควรเสนอเปนรางกฎหมายเพื่อการนี้เปนเอกเทศอีกฉบับหนึ่ง 

 

(2) วิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง 
2.1 แหลงที่มาของเงินทุน 

กรณีของประเทศไทย ถาจะใหเงนิสนับสนนุพรรคการเมอืงโดยอาศัยเงินจาก 

ภาษีอากรของประชาชน     เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกานาจะเกดิปญหาในเร่ืองงบประมาณ

แผนดิน     เพราะประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพฒันาจึงมีความจําเปนทีจ่ะตองใชเงินภาษีอากร

ไปทํานบุํารุงบานเมืองทางดานอ่ืนๆ ทีจ่ําเปนมากกวา   ฉะนั้นวิธกีารอืน่ทีน่าจะเหมาะสม  คือ  การ

นําเอาเงนิคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังมาเปนเงินกองทนุใหแกพรรคการเมือง 

 

2.2 วิธีการใหเงนิสนับสนนุ 

กรณีของประเทศไทยควรจายใหเปนเงนิสนับสนนุแกพรรคการเมืองภายหลัง 

จากการเลือกต้ังสมาชกิสภาผูแทนราษฎร    ซึ่งเปนการเลือกต้ังทัว่ไปทุกคร้ังโดยถอืเกณฑที่นัง่ของ

ผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกต้ังมาเปนเกณฑในการคํานวณเปนเงนิสนับสนนุ 

 

 อยางไรก็ดี  แนวความคิดของกรมการปกครองที่ไดเสนอในป  พ.ศ. 2523  เปนอันตอง

ยกเลิกไป เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญไดตัดหลักการใหเงินสนับสนุนจากราง

พระราชบัญญัติพรรคการเมืองออกไป  ตอมาในป  พ.ศ. 2533  ไดมีการจัดสัมมนาเร่ือง “รัฐควรให

เงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองหรือไม”  ปรากฏวา  กรมการปกครองไดเสนอแนวความคิดดังกลาว

ในเอกสารประกอบการสัมมนาอีกคร้ัง  อันเปนขอมูลที่ถือวากรมการปกครองมีแนวความคิดใน

การใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง  โดยการยึดจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับ

การเลือกต้ังเปนเกณฑ 5 

 

 7.ในชวงที่คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช.) ไดเขายึดอํานาจเมื่อวันที่ 

24 กุมภาพันธ พ.ศ.2534  ไดมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521  และได

ประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2534  ซึ่งไดมีการจัดต้ังสภานิติบัญญัติ

                                                           
5 อุทัย ทวีโชค. เรื่องเดียวกัน, หนา 116-117.  
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แหงชาติและไดแตงต้ังคณะกรรมาธิการโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมเกิน 20 คนเพื่อทํา

หนาที่รางรัฐธรรมนูญ   ซึ่งก็ไดเพิ่มหลักการในการที่รัฐจะใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองไวใน

มาตรา 4 วรรคสาม  ความวา  “รัฐอาจใหเงินอุดหนุนเพื่อชวยเหลือเปนคาใชจายแกพรรคการเมือง

ได ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ”   แตในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ

แหงชาติในวาระที่ 3 ก็ไดมีการตัดหลักการดังกลาวออกไป 

 

 8. ในยุครัฐบาลของนายชวน หลีกภัย    รัฐบาลภายใตการนําของนายชวน หลีกภัย  

ไดทําการแถลงนโยบายเม่ือวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2535  โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีใน

ขณะนั้นไดเสนอแนวความคิดที่จะปรับปรุงกฎหมายพรรคการเมืองใหสามารถไดรับการสนับสนุน

จากรัฐและเอกชนได   และไดเสนอแนวความคิดในการที่จะนําเอา “มาตรการทางภาษี” (ภาษี

ประชาธิปไตย) เพื่อนํามาเปนเงินอุดหนุนใหแกพรรคการเมือง  กลาวคือ  ในกรณีของบุคคล

ธรรมดานั้นถามีความประสงคที่จะใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองใดก็ใหกาเคร่ืองหมายใน

แบบฟอรมการเสียภาษีเงินได  โดยสามารถที่จะบริจาคใหแกพรรคการเมืองไดคนละ 100 บาท   

สวนในกรณีของนิติบุคคลนั้นก็สามารถที่จะบริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองไดเชนเดียวกัน  และยัง

สามารถที่จะนําเงินที่ไดบริจาคใหแกพรรคการเมืองนั้นนํามาหักเปนคาใชจายเพื่อลดหยอนการ

ชําระภาษีได 

 ตอมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2537  กระทรวงการคลัง

ไดเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  ใหคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยมี

สาระสําคัญของการแกไขปรับปรุงอยู 2 ประเด็น คือ 6 

 

 ก.ใหผูที่มีหนาที่ยื่นเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีสิทธิยื่นแสดงความจํานงเพื่อให

อธิบดีกรมสรรพากรนําภาษีที่จะตองเสียในแตละปไปจายใหแกพรรคการเมืองที่ไดจดทะเบียน

ถูกตองตามพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเพียงพรรคเดียวไดเทากับจํานวนเงิน

ภาษีที่ตองเสียไมเกิน 100 บาท 

 

 ข.ใหบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลที่บริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองมีสิทธิที่จะนํา

รายจายในสวนนี้ไปคิดเปนคาลดหยอน  โดยใหถือวารายจายในสวนนี้ เปนรายจายเพื่อ

                                                           

 6 "สงภาษีประชาธิปไตยฉบับแกไขเขา ครม." มติชน. 4 มกราคม 2537, หนา 22. 
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สาธารณประโยชนโดยคิดเปนเงินรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีไดไมเกิน 100,000 

บาท  แตรายจายดังกลาวตองไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ 

 ซึ่งในการเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมฯ ของกระทรวงการคลังดังกลาว  

ปรากฏวาไดมีพรรครวมรัฐบาลในขณะนั้นบางพรรคคัดคานไมเห็นชอบดวย   นายชวน หลีกภัย  

นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงไดส่ังการใหรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและฝายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทําการปรึกษาหารือกันกอนที่จะเสนอ

เร่ืองดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง   หลังจากที่ไดทําการปรึกษาหารือในเร่ืองดังกลาว

แลวคณะกรรมการไดรายงานผลของการปรึกษาหารือใหคณะรัฐมนตรีทราบวา  คณะกรรมการมี

ความเห็นวาควรปรับปรุงรางพระราชบัญญัติ ฯ ดังกลาว ดังนี้ 7 

 

 1.ใหผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีสิทธิที่จะแสดงความจํานงใหรัฐนําเงินที่

เสียภาษีในแตละป  ไปจายใหแกพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเพียงพรรคเดียวโดยไมเกิน

จํานวน 100 บาทหรือจายใหพรรคเปนการทั่วไปโดยไมตองระบุพรรค  ซึ่งกรณีนี้ใหรัฐนําไปจัดสรร

ใหพรรคการเมืองตางๆตามสัดสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎรหรือจะ

ไมแสดงความจํานงเลยก็ได 

 

 2.ใหบริษัทหรือหางรานนิติบุคคลมีสิทธินํารายจายที่บริจาคใหพรรคการเมืองมาหัก

ภาษีไดไมเกิน 200,000 บาท เม่ือรวมกับรายจายที่บริจาคใหกับสาธารณะอ่ืนแลวใหหักภาษีไดไม

เกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ  และที่กระทรวงการคลังกําหนดเพดานใหบริษัท หางราน นิติบุคคล

ตางๆบริจาคใหพรรคการเมืองไดเพียง 100,000 บาทนั้น คณะกรรมการเห็นวาสมควรขยายใหเปน 

200,000 บาท 

 

 3.สําหรับพรรคการเมืองที่ไดรับเงิน ใหกระทรวงการคลังออกกรอบการใชเงินวา

สามารถนําไปใชเฉพาะการบริหารพรรคเพื่อดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคและสงสมาชิก

พรรคเขาสมัครรับเลือกต้ังเทานั้น 

                                                           
7 "สงภาษีประชาธิปไตยฉบับแกไขเขา ครม." มติชน. 4 มกราคม 2537, หนา 22. 
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 ตอมากระทรวงการคลังไดพิจารณามติของคณะกรรมการชุดดังกลาวแลว  และไดวาง

เงื่อนไขการจายเงินใหพรรคการเมืองดังนี้ 8 

 

 1.ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีหนาที่กันเงินภาษีอากรที่จัดเก็บไดแลว  รับไปจายใหแก

พรรคการเมืองตามจํานวนแบบยื่นรายการในแตละป  ไมตองนําสงเปนรายไดแผนดินแตใหจายแก

พรรคการเมืองหลังจากไดรับแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมืองวา  พรรคการเมืองนั้นๆ ไดจัดทํา

และสงบัญชีรายรับรายจายอยางถูกตอง  เพราะปจจุบันแทบไมมีพรรคการเมืองใดเลยที่ทําถูกตอง

ตามระเบียบที่วางไว 

 

 2.กรณีเลิกพรรคการเมืองกอนกําหนดจายเงินงวดใด  หรือวาพรรคการเมืองไมนําเงิน

ไปใชตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  ก็ไมตองจายเงินใหแกพรรค

การเมืองนั้น   

 

 3.เมื่อจายเงินใหแกพรรคการเมืองแลว  ใหออกประกาศใหบุคคลทั่วไปทราบถึงจํานวน

เงินที่พรรคการเมืองนั้นๆไดรับ 

 

 4.หามเจาพนักงานผูใดเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นแสดงความจํานงใหรัฐ

จายเงินใหแกพรรคการเมือง  เวนแตกรณีที่ใหอธิบดีออกประกาศใหบุคคลทั่วไปไดทราบหลังจากที่

จายเงินใหพรรคการเมืองตางๆแลว 

 

 5.พรรคการเมืองทุกพรรคตองทําบัญชีตามแบบที่อธิบดีกําหนด  สงใหนายทะเบียน

พรรคการเมืองภายใน 150 วัน นับแตส้ินปที่ไดรับเงิน  ถาพรรคใดไมดําเนินการหัวหนาพรรคตอง

ถูกปรับไมเกิน 200,000 บาท  เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับรายจายพรอมหลักฐานการ

จายเงินสําหรับเงินที่ไดรับไปอยางนอยปละ 1 คร้ัง  โดยบัญชีนั้นตองผานการตรวจสอบจากผูสอบ

บัญชีและผานการรับรองจากที่ประชุมใหญของพรรคแลว 

 

                                                           

 8 สมบูรณ สุขสําราญ และพรศักด์ิ ผองแผว. รายงานการวิจัยเร่ือง "การใหเงินอุดหนุนพรรคการ

การเมือง." กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ, 2536, หนา 127. 
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 ตอมาภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2537  นายธารินทร 

นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้นไดแถลงวา  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ดวยในหลักการของ "มาตรการทางภาษีอากร” เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย  แตใหต้ังคณะกรรมการ

ข้ึนมาชุดหนึ่งพิจารณาวาควรเปนหนาที่ของรัฐที่จะอุดหนุนแกพรรคการเมืองดวยหรือไม ตลอดจน

พิจารณาในรายละเอียดถึงวิธีการและข้ันตอนตางๆ และใหสรุปผลเสนอตอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง

ภายใน 2 เดือน 

 นายบุญชู  ตรีทอง  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้นเปดเผยวา  ที่

ประชุมคณะรัฐมนตรีไดต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณใหพรรคการเมืองวา  การแบง

เฉล่ียตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาจะเหมาะสมหรือไม  และเร่ืองที่บริษัทหางรานมี

สิทธินํารายจายที่ไดบริจาคใหแกพรรคการเมืองมาหักภาษีไดไมเกิน  200,000 บาทนั้นก็อาจจะไม

ยุติธรรมตอนิติบุคคลอ่ืนๆ ที่ไมไดบริจาคใหแกพรรคการเมือง  นอกจากนี้ยังเห็นวาไมจําเปนที่

บุคคลธรรมดาผูเสียภาษีเงินไดจะระบุชื่อของพรรคการเมือง  เพราะผูนิยมชมชอบพรรคใดพรรค

หนึ่งก็สามารถบริจาคเปนการสวนตัวได 9 

จากแนวความคิดที่จะนําเอา “มาตรการทางภาษี” (ภาษีประชาธิปไตย) มาใชเพื่อเปน

เงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองดังกลาวขางตน  ไดเกิดกระแสวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางใน

หมูของนักการเมือง นักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวของ  ซึ่งมีทั้งบุคคลที่เห็นชอบดวยและไมเห็นชอบ

ดวยกับหลักการดังกลาว   อาทิเชน 10 

 

 นายอุทัย พิมพใจชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย กลาววา  แนวความคิดที่จะ

ใหรัฐบาลใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองนั้นเปนส่ิงที่ดี  จึงเห็นดวยกับหลักการในเร่ืองนี้เพราะ

จะทําใหพรรคการเมืองเขมแข็งข้ึน จะทําใหพรรคการเมืองหลุดพนจากความเปนหนี้บุญคุณของ

กลุมนายทุน   เนื่องจากที่ผานมาถานายทุนคนใดสนับสนุนพรรคการเมืองแลวเปล่ียนใจจะทําให

พรรคการเมืองนั้นลําบาก  แตถารัฐบาลใหเงินอุดหนุนก็ไมจําเปนที่พรรคการเมืองจะแครกลุม

นายทุนอีกตอไป  สวนวิธีการในการที่ใหเงินแกพรรคการเมืองจะใชวิธีการใดก็แลวแตจะเห็นชอบ  

แตควรจะนําหลายๆวิธีมาเปรียบเทียบกัน 

 

                                                           
9 "ตีกลับภาษีประชาธิปไตย  บุญชูคาน  พรรคเล็กยํ่าแย." สยามโพสต. 5 มกราคม 2537, หนา 9.  

 10 “ภาษี ปชต.” มติชน. 5 มกราคม 2537 , หนา 28. 
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 นายถวิล ไพสณฑ  รองประธานสภาผูแทนราษฎร  กลาววา  ไมเห็นดวยกับเร่ืองนี้

เพราะเทากับวา  จะมีคนไมถึง 3 ลานคนสนับสนุนประชาธิปไตยและมากกวาคร่ึงของจํานวนนี้

เปนขาราชการประจํา  ทางออกที่ดีสุดรัฐบาลควรจัดสรรงบใหพรรคการเมืองไปเลย  ถาประชาชน

ตองการบริจาคเพิ่มเติมก็ทําได  แตถายังใชวิธีเสียภาษีประชาธิปไตยพรรครวมรัฐบาลที่มีฐานเสียง

ในเมืองหลวงจะไดเปรียบเพราะมีนักธุรกิจมาก 

 

 นายบุญชู ตรีทอง  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  กลาววา  การนําคน

จํานวน 3 ลานคนที่เสียภาษีมากําหนดทิศทางการเมืองคงไมถูกตอง  และจะใหประชาชนระบุวา

จะบริจาคเงินใหกับพรรคการเมืองใดก็จะไมยุติธรรม  คิดวานาจะนําเงินที่ไดมาแบงเฉล่ียตาม

สัดสวนของ ส.ส.ที่เขามาในสภา  นอกจากนั้นการกําหนดวงเงินในที่ประชุมยังไมชัดเจนเพราะนิติ

บุคคลจะมาจายเงินจํานวน 2 แสนบาทอาจจะไมยุติธรรม  เพราะอาจจะมีการบริจาคบนโตะหรือ

ใตโตะ 

 

 นายไชยวัฒน สินสุวงศ  กรรมการบริหารพรรคพลังธรรม  กลาววา  ในหลักการที่

ประชุมพรรคเห็นดวยที่จะใหมีการสนับสนุนพรรคการเมือง  เพราะถือวาเปนองคกรสําคัญในการ

สงเสริมประชาธิปไตย  แตวิธีการที่เสนอนั้น  พรรคเห็นวายังไมเหมาะสม  เนื่องจากเปนการเสนอ

เปนราง พ.ร.บ.เพื่อจัดเก็บภาษีจากประชาชนโดยตรงทําใหประชาชนสับสน  และแมจะเรียกวาเปน

การสนับสนุนพรรคการเมือง  แตที่สุดแลวเม่ือจัดเก็บภาษีมาก็ตองนําเงินเขากองกลางและจัดสรร

อีกคร้ัง  ซึ่งการเฉล่ียก็ไมตรงจุดประสงคของประชาชน   

 
 ความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและคณะกรรมาธิการศึกษาแนว
ทางแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2534 11 
 
 ภายหลังจากการเลือกต้ังทั่วไปเมื่อวันที่  13  กันยายน  พ.ศ. 2535  รัฐบาลของนาย

ชวน หลีกภัย  นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและสภาผูแทนราษฎรไดเห็นชอบกับขอเสนอที่ใหมีการ

แกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2534  และไดจัดต้ังคณะกรรมาธิการศึกษาแนว

ทางแกไขรัฐธรรมนูญข้ึนมาคณะหนึ่ง  ซึ่งคณะกรรมาธิการชุดดังกลาวไดศึกษาถึงประเด็น  “เงิน

                                                           
11 สมบูรณ สุขสําราญ และพรศักด์ิ ผองแผว. เรื่องเดียวกัน,  หนา 129-130. 
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ชวยเหลือพรรคการเมือง” ดวย  และไดรายงานตอที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่  9  ธันวาคม  

2536  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 

 (1) หลักการ คือ ใหพรรคการเมืองมีสิทธิไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินหรือ

บริการดานอ่ืนๆ จากรัฐ  และอาจรวมถึงการใหการสนับสนุนจากเอกชนตามความเหมาะสม 

 

(2) เหตุผล  การเสนอประเด็นเพื่อ      

2.1 เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมสราง  พัฒนา  และธํารงรักษาพรรคการเมือง  

ซึ่งถือวาเปนสถาบันทางการเมืองที่สําคัญสถาบันหนึ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2.2 เปดโอกาสใหพรรคการเมืองขนาดเล็ก  หรือพรรคที่จัดต้ังข้ึนใหมแตมีอุดมการณ

และนโยบายที่ดี  สามารถที่จะแขงขันกับพรรคการเมืองอื่นและพัฒนาเปนพรรคใหญไดในอนาคต 

 2.3  แบงเบาภาระทางการเงินบางสวนของพรรคการเมือง   

     

 (3) ความเห็นของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับวิธีการใหการสนับสนุนทางดานการเงนิแก

พรรคการเมือง 

 3.1  อุดหนุนโดยตรงจากงบประมาณแผนดิน 

3.2  อุดหนุนจากสวนแบงภาษ ี

3.3  การสนับสนุนโดยเอกชนใหการบริจาคแกพรรคการเมือง     ทั้งบุคคลธรรมดาและ 

นิติบุคคล  โดยยอมใหนําบางสวนของเงนิบริจาคไปหกัลดหยอนในการเสียภาษ ี

 3.4  การใหบริการหรือสวัสดิการแกพรรคการเมืองโดยรัฐ    เชน     ใหบริการโฆษณา

หาเสียงทางส่ือของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย 

 

 (4)  ความเห็นของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการดําเนินการ  

 4.1  รัฐควรใหการสนับสนุนทางการเงินหรือบริการแกพรรคการเมืองดวยวิธีตางๆ 

 4.2  ควรกําหนดคราวๆ ไวในรัฐธรรมนูญ  โดยอาจกําหนดไวเปนวรรคส่ีของมาตรา 41  

ในหมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2534  วา 

รัฐอาจใหการสนับสนุนทางการเงิน  หรือบริการอ่ืนๆ แกพรรคการเมืองตามที่กฎหมายกําหนด  

หรืออาจกําหนดไวในหมวดวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ  หรือที่ใดที่หนึ่งเพื่อใหสภา

ผูแทนราษฎรสามารถที่จะตราพระราชบัญญัติข้ึนรองรับเปนพระราชบัญญัติพิเศษ  หรืออาจ

DPU



 54

เพิ่มเติมในพระราชบัญญัติพรรคการเมือง  หรือพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร 

 

 ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดใหการสนับสนุนการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง

และอภิปรายอยางกวางขวาง  สรุปไดความวา 

 

 1. สถาบันพรรคการเมืองจําเปนจะตองไดรับความสนับสนุนทางดานการเงินจากทั้ง

ภาครัฐและประชาชน  เพื่อมิใหเกิดปญหานายทุนเปนเจาของพรรคการเมือง 

 

 2. เงินอุดหนุนพรรคการเมืองจะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยเหลือพัฒนาพรรคการเมือง

ใหเขมแข็ง  สามารถที่จะผลิตนักการเมืองที่ดีและมีอุดมการณ  และทําใหพรรคการเมืองขยาย

สาขาพรรคครอบคลุมไดทั่วประเทศ  ทําใหพรรคการเมืองเปนของประชาชนมากข้ึน 

 

 3. ควรจะมีกฎหมายรองรับใหชัดเจนวา  ใหพรรคการเมืองสามารถรับเงินสนับสนุน

จากประชาชนในรูปเอกชนหรือนิติบุคคลและจากรัฐบาลได  ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหมีขอครหาวา

พรรคการเมืองกับประชาชนผูสนับสนุนพรรคจะแลกเปล่ียนผลประโยชนในทางมิชอบรวมกัน  

กฎหมายรองรับนั้นอาจจะเปนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพรรคการเมืองก็ได 

 

 4. ประชาชนที่บริจาคเงินหรือส่ิงของบริการแกพรรคการเมืองสามารถจะนํายอด

บริจาคนั้นใหหักภาษีรายได  การบริจาคนั้นไมควรจะเฉพาะเจาะจงพรรคแตใหเปนกองทุนทั่วไป

และมีองคกรที่เปนกลางทําหนาที่จัดสรรตอไป 

 

 5. เงินสนับสนุนพรรคการเมืองจากรัฐบาลนั้นอาจจะจัดสรรใหเพื่อดําเนินกิจการของ

พรรค  เชน  การตั้งสาขาพรรค  หรือจัดสรรใหในรูปของบริการ เชน การใหใชบริการไปรษณีย  

โทรทัศน  วิทยุ  เพื่อการหาเสียงเลือกต้ัง  ชวยทําปายโฆษณาหาเสียง  การใชสถานที่ราชการโดย

ไมต องเสียคาใชจาย 

 

 6. เงินสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  ควรจะจัดต้ังเปนกองทุนอุดหนุนการเมืองและ

การเลือกต้ังหรืออาจเรียกวาเงินอุดหนุนประชาธิปไตยการจัดสรรนั้นควรจะมีฐานบนขอมูลตอไปนี้ 
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 ก. จํานวนคะแนนเสียงที่ไดรับจากการเลือกต้ัง 

 ข. จํานวนสาขาพรรคการเมือง 

 ค. จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 

 7. จะตองมีการควบคุมและตรวจสอบการใชเงินที่ไดบริจาคของประชาชน  หรือจาก

การจัดสรรของรัฐบาลอยางเขมงวด 

 

อยางไรก็ตามก็มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางทาน  มีความเห็นวา  การใหเงิน

สนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐบาลจะไมชวยแกไขปญหาอะไรไดมากนัก  พฤติกรรมของการซ้ือ

เสียงคงจะดํารงอยูพฤติกรรมของ ส.ส. ยากที่จะเปล่ียนแปลงได  อีกทั้งความเขาใจของประชาชน

ในดานการเมืองและกระบวนการประชาธิปไตยยังไมลึกซ้ึง   ดังนั้นเห็นควรวานาจะใชงบประมาณ

ดังกลาวไปใชในการปลูกฝงประชาธิปไตยใหแกประชาชนนาจะเปนประโยชนมากกวา  นอกจากนี้

แลวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางทานยังไมแนใจวา “มาตรการทางภาษี” (ภาษีประชาธิปไตย) จะ

สามารถจัดสรรใหแกพรรคการเมืองอยางเปนธรรมได  เนื่องจากเกรงวาพรรครัฐบาลจะไดรับการ

จัดสรรมากกวาพรรคที่ไมไดเปนรัฐบาล 

 แตถึงอยางไรก็ตาม “มาตรการทางภาษี” ดังกลาวก็ตองถูกระงับไป   เนื่องจากมีการ

ยุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

 

 9.ในชวงกอนการประกาศใชกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540  กลาวคือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6) พุทธศักราช 2539 ไดบัญญัติใหมีสภา

รางรัฐธรรมนูญข้ึน  ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งจากรัฐสภาจํานวน 99 คน ใหทําหนาที่

จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้งฉบับ  ใหรัฐสภาใหความเห็นชอบ  เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการ

ปฏิรูปการเมือง 

 หลังจากที่ไดทําการจัดต้ังสภารางรัฐธรรมนูญแลว  สภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทําราง

รัฐธรรมนูญโดยมีสาระสําคัญเปนการสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ให

ประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองและการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐเพิ่มมากข้ึน  

ตลอดจนใหมีการปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  ทั้งนี้  

โดยไดคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเปนสําคัญ 
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 ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของสภารางรัฐธรรมนูญที่เปนการปฏิรูปการเมือง  สภา

รางรัฐธรรมนูญไดมองเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของพรรคการเมืองที่มีตอการปฏิรูป

การเมือง  เพื่อใหการเมืองสามารถตอบสนองตอปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ

ไดอยางดีและมีประสิทธิภาพและไดรับความเล่ือมใสศรัทธาจากประชาชน   ซึ่งพรรคการเมืองถือ

ไดวาเปนกลไกที่สําคัญอยางยิ่งในการที่จะพัฒนาการเมืองโดยภาพรวมใหไปสูเปาหมายดังกลาว

ได  จึงไดนําแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและสนับสนุนพรรคการเมืองมากําหนดไวใน

รัฐธรรมนูญโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 12 

 

 1. สรางความเขมแข็งของสถาบันพรรคการเมือง   กลาวคือ  พรรคการเมืองไทยเปน

กลไกที่มีความสําคัญอยางยิ่งในระบอบการเมืองแบบรัฐสภา  แตมีความเปนสถาบันทางการเมือง

ในระดับที่ตํ่ามาก 

 

 2. สรางความเสมอภาคในทางการเมือง   กลาวคือ   ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

บางคนและกลุมผูที่มีอุดมการณบางกลุมขาดความเสมอภาคในการแขงขันทางการเมือง 

 

 3. สรางภาวะความเปนเจาของพรรคการเมืองของประชาชน  กลาวคือ  ประชาชน

สวนมากยังดอยสํานึกในความสําคัญของพรรคการเมือง  ขาดความรูสึกเปนเจาของพรรค

การเมืองและขาดความตระหนักวาพรรคการเมืองคือกลไกที่ทําหนาที่แทนตนในทางการเมืองการ

ปกครอง 

 

 4. ลดภาวะการคอรัปชั่นทางการเมือง  กลาวคือ  จากสภาพดอยความสํานึกทาง

การเมืองและความผูกพันทางการเมืองของประชาชนยังอยูในระดับตํ่า   จึงเอ้ือตอภาวะการ

คอรัปช่ันทางการเมือง 

 

 5. สรางสถาบันนิติบัญญัติใหเปนหัวใจทางการเมือง  กลาวคือ  โดยที่ในระบอบการ

ปกครองแบบรัฐสภา  กระบวนการทางสภา  พรรคการเมือง  ผูสมัครรับเลือกต้ังและสถาบัน

                                                           

 12 คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสตร. สรุปผลการวิจัยเร่ือง “รูปแบบ

และวิธีการที่เหมาะสมในการใหเงินสนับสนุนพรรคการเมือง." กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการสภา

วิจัยแหงชาติ , 2537, หนา 59 - 60. 
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แวดลอมอ่ืนๆ ตางก็มีความสําคัญ  โดยเฉพาะสถาบันนิติบัญญัติถือวาเปน “หัวใจ” ทางการเมือง

แตพรรคการเมืองที่เปนองคประกอบสําคัญยังไมเขมแข็งนัก 

 

 6. สรางแบบแผนกระบวนการเปดเผยสาธารณะทางการเมือง  เพราะการเมืองเปน

เร่ืองสาธารณะ  ดังนั้น  การเปดเผยสาธารณะในกิจกรรมทางการเมืองและสาธารณะกิจทั้งปวงจึง

เปนส่ิงจําเปน 

 

 โดยท่ีสภารางรัฐธรรมนูญไดนําแนวความคิดในการพัฒนาและสนับสนุนพรรค

การเมืองมาบัญญัติไวในมาตร 328 (4),(5) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 โดยมีสาระสําคัญวา  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองจะตองมี

สาระสําคัญเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนาสาขาพรรคการเมืองโดยรัฐ  และการ

สนับสนุนทางการเงินหรือประโยชนอยางอ่ืนแกพรรคการเมืองโดยรัฐ 

 ตอมารัฐสภาไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทําข้ึน  แลวไดลง

มติใหความเห็นชอบในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้  จึงมีผลใหรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวมีผลบังคับ

ใชในเวลาตอมา (11 ตุลาคม 2540) 

 

 10.ในชวงภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

2540 กลาวคือ  เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีผลบังคับใชแลว  ในเวลา

ตอมาจึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 

โดยที่มีจุดมุงหมายเพื่อที่จะพัฒนาพรรคการเมืองไทยใหมีความเขมแข็งและไมตกอยูภายใต

อิทธิพลของกลุมนายทุนหรือกลุมผลประโยชน  และเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2540 ในบทบัญญัติมาตรา 328      พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค

การเมือง พ.ศ.2541 จึงไดกําหนดบทบัญญัติวาดวยการสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐไวใน

สวนที่ 2 (มาตรา 56 - มาตรา 64)  โดยจัดใหมีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองข้ึนใน

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายในการสนับสนุนพรรค

การเมือง และการดําเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมือง  โดยแหลงที่มาของ

เงินกองทุนจะเปนเงินที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน  โดยใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูมี

อํานาจหนาที่ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองและควบคุมดูแลการใชจายเงินทุน
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หมุนเวียน 13   โดยในการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองนั้นใหจัดสรรเปนรายปตาม

โครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการของแตละพรรคการเมืองที่ไดยื่นตอคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด  โดยใหคํานึงถึง

จํานวนสมาชิกซ่ึงดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง   จํานวนคะแนน

เสียงจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองไดรับในการเลือกต้ังทั่วไปคร้ังลาสุด   

จํานวนสมาชิกของพรรคการเมืองและจํานวนสาขาของพรรคการเมืองตามลําดับ 14   และได

กําหนดใหพรรคการเมืองใชจายเงินสนับสนุน  เปนจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของเงินสนับสนุนที่

พรรคการเมืองไดรับเพื่อการบริหารพรรคการเมืองและสาขาของพรรคการเมือง  การหาสมาชิกเพิ่ม  

การใชจายในการเลือกต้ังและการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชน 15  

 นอกจากนี้แลวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  

ยังไดบัญญัติใหรัฐตองใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองในการโฆษณาแถลงผลงานของพรรคทาง

สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนของรัฐอยางนอยปละ 3 คร้ังโดยไมคิดคาใชจายใดๆ  ทั้งนี้โดยให

คํานึงถึงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกต้ังของแตละพรรค  ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 16     และยังไดกําหนดใหรัฐอาจจะใหการ

สนับสนุนแกพรรคการเมืองในเร่ืองคาไปรษณียากร  คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและดาน

อ่ืนๆ เพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองอยางเทาเทียมกัน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 17    

 ทั้งนี้ในการที่จะปฏิบัติตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541   รัฐจึงไดเร่ิมใหการ

สนับสนุนแกพรรคการเมืองในป พ.ศ.2542  จนถึงปจจุบันนับเปนเวลา 6 ปแลว 

 

 

                                                           
13 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  มาตรา 56  
14 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  มาตรา 58  
15 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  มาตรา 59 
16 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  มาตรา 60   
17 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  มาตรา 61 
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2. การสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐในประเทศไทยในปจจุบันตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 
 
 ในประเทศไทยรัฐไดใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองมาต้ังแตป พ.ศ.2542   อัน

เนื่องมาจากสาเหตุในการปฏิรูปการเมืองเพื่อที่ตองการจะใหพรรคการเมืองมีความเขมแข็ง มี

ความเปนอิสระทางดานการเงิน  และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของกลุมนายทุน   รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 จึงไดบัญญัติแนวความคิดในการที่จะใหรัฐใหการสนับสนุน

แกพรรคการเมืองไวในบทบัญญัติมาตรา 328 (4),(5)     ซึ่งไดบัญญัติไววา  “นอกจากที่มีบัญญัติ

ไวในรัฐธรรมนูญนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  อยางนอยตองมี

สาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 (4) การสนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนาสาขาพรรคโดยรัฐ 

 (5) การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชนอยางอ่ืนแกพรรคการเมืองโดยรัฐ   การ

จํากัดวงเงินคาใชจายของพรรคการเมืองในการเลือกต้ัง  และการควบคุมการรับบริจาคของพรรค

การเมือง” 

 เม่ือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองไดประกาศใชในป พ.ศ. 2541  

และเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ 2540 ในสวนที่เกี่ยวกับการ

สนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐ  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 

2541 จึงไดกําหนดบทบัญญัติวาดวยการสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐไวในสวนที่ 2 (มาตรา 

56 - 64)  โดยใหมีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและการดําเนินการอ่ืนใด

เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 
 2.1 รูปแบบการสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐในประเทศไทย 
 

ในประเทศไทยรัฐไดใหการสนับสนุนแกพรรคการเมือง 2 รูปแบบเหมือนกับสหพันธรัฐ

เยอรมัน   คือ  การสนับสนุนโดยตรง  และการสนับสนุนทางออม 

 การสนับสนุนโดยตรง ไดแก การที่รัฐไดจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกพรรค

การเมืองสําหรับการใชจายของพรรคการเมืองและเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง 
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 การสนับสนุนทางออม  ไดแก  การที่รัฐเปดโอกาสใหบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

สามารถที่จะบริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองได  และสามารถที่จะนําจํานวนเงินที่ไดบริจาคใหแก

พรรคการเมืองนั้นนํามาหักลดหยอนภาษีประจําปได  

 
 2.2 วิธีการและหลักเกณฑในการสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐในประเทศ
ไทย 
 

 1. การสนับสนุนโดยตรง 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541    ไดกําหนด

มาตรการในการที่รัฐจะตองใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองไว 3 มาตรการ   ไดแก 18 

 

(1) การจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง 
 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 กําหนดใหมี

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง  เพื่อเปนกองทุน

หมุนเวียนสําหรับการใชจายในการสนับสนุนและการดําเนินอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรค

การเมือง 19     ซึ่งแหลงที่มาของเงินของกองทุน ไดแก 

 1. เงินที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน 

 2. เงินคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ัง  ตามกฎหมายเลือกต้ัง 

 3. เงินคาปรับที่ไดรับจากการลงโทษผูกระทําความผิดตามกฎหมายพรรคการเมือง 

 4. เงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนที่พรรคการเมืองไดรับโดยฝาฝนกฎหมายพรรคการเมือง 

 5. เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนเนื่องจากการยุบหรือเลิกพรรค 

 6. เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน 

 7. เงินดอกผลของกองทุน 

 8. เงินรายรับอ่ืนๆ 

                                                           
18 รังสรรค ธนะพรพันธ. เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เลม 2. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน ,2546,หนา 154-155.   
19 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  มาตรา 56  

DPU



 61

 ในการสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองกฎหมาย20

ไดกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรค

การเมือง  และควบคุมดูแลการใชจายเงินทุนหมุนเวียน   โดยใหคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ัง

คณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึงเพื่อทําหนาที่แทน  โดยที่คณะกรรมการคณะดังกลาวให

ประกอบดวย  

 1.  นายทะเบียนพรรคการเมือง  เปนประธานคณะกรรมการ 

 2. กรรมการการเลือกต้ังซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังไดมอบหมาย 1 คน เปน

กรรมการ 

 3.  ผูแทนกระทรวงการคลัง 1 คน เปนกรรมการ 

 4.  ผูแทนสํานักงบประมาณ 1 คน  เปนกรรมการ 

 5.  ผูแทนของพรรคการเมืองซึ่งสมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ซึ่งเลือก

กันเองจํานวน 3 คน  เปนกรรมการ 

 6.  ผูแทนของพรรคการเมืองซ่ึงไมมีสมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ซึ่ง

เลือกกันเองจํานวน 3 คน  เปนกรรมการ 

 7.  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เปนกรรมการและเลขานุการ 

 โดยการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองนั้นใหจัดสรรเปนรายปตามโครงการและ

แผนงานในการดําเนินงานของแตละพรรคการเมืองที่ไดยื่นตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด  โดยในการจัดสรรเงิน

สนับสนุนแกพรรคการเมืองดังกลาวใหยึดหลักเกณฑตามลําดับความสําคัญดังนี้ 21   

 1.จํานวนสมาชิกซึ่งดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 2.จํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองที่ไดรับในการเลือกต้ังทั่วไป

ในคร้ังลาสุด 

 3.จํานวนสมาชิกของพรรคการเมือง 

 4.จํานวนสาขาของพรรคการเมือง 

                                                           
20 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  มาตรา 57   
21 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  มาตรา 58 
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 ในการใชจายเงินของพรรคการเมืองที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐนั้น  กฎหมายพรรค

การเมืองไดกําหนดใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐดังกลาว  ใหใชจายเงินที่ไดรับจาก

การสนับสนุนเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 50 % ของเงินสนับสนุนที่ไดรับในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 22  

 1.การบริหารพรรคการเมืองและสาขาของพรรคการเมือง 

 2.การหาสมาชิกเพิ่ม 

 3.การใชจายในการเลือกต้ัง 

 4.การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนท่ัวไป 

 แตทั้งนี้ พรรคการเมืองจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินที่ไดรับจากการสนับสนุนใน

รอบปปฏิทินใหถูกตองตามขอเท็จจริง และใหยื่นตอคณะกรรมการการเลือกต้ังภายในเดือน

มีนาคมของปถัดไป 23 

 แตอยางไรก็ตาม  หากพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐมิไดใชจายเงินตามที่

ไดบัญญัติไวในกฎหมายพรรคการเมืองก็ดี  หรือมิไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน

ดังกลาวยื่นตอคณะกรรมการการเลือกต้ังตามกําหนดเวลาก็ดี  มีความผิดตองระวางโทษปรับไม

เกิน 100,000 บาท 24 และจะถูกลงโทษยุบพรรคตามกฎหมายพรรคการเมือง 25 

 

 (2) การจัดสรรเวลาสําหรับการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ

โทรทัศนแกพรรคการเมือง 

 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541  กําหนดใหรัฐ

ตองใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองในการโฆษณาผลงานทางวิทยุและโทรทัศน  โดยได

กํ าหนดใหนายทะเ บียนพรรคการเ มืองประสานงานกับผูที่ มีหน าที่ รับ ผิดชอบสถานี

วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐ  เพื่อจัดสรรเวลาในการออกอากาศใหแกพรรค

การเมืองที่มีสมาชิกไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สําหรับการแถลงผลงานของ

พรรคอยางนอยปละ 3 คร้ัง  โดยไมคิดคาใชจายใดๆ โดยในการจัดสรรเวลาดังกลาวนี้ใหคํานึงถึง

                                                           
22 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  มาตรา 59 
23 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  มาตรา 62   
24 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  มาตรา 80 
25 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  มาตรา 65 (5) 
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จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมือง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 26 

 นอกจากนี้แลว  การสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐในการออกอากาศทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนโดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งในการหาเสียงและในการ

โฆษณาผลงานของพรรค  ยังปรากฏในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541   โดยไดกําหนดใหคณะกรรมการการ

เลือกต้ังมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาใหแกพรรคการเมืองทุกพรรคมีโอกาส

อยางเทาเทียมกัน 27  และนอกจากนี้แลวเพื่อปองกันมิใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกันใน

ระหวางพรรคการเมืองดวยกัน  หามมิใหพรรคการเมืองซื้อเวลาในการออกอากาศทางสถานีวิทยุ

และสถานีโทรทัศนเพื่อการหาเสียงหรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง

กําหนดไวไมได 28   ซึ่งถาพรรคการเมืองหรือผูที่ลงสมัครรับเลือกต้ังทําการฝาฝนจะตองระวางโทษ

จําคุกไมเกิน 6 เดือน  หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 29 

 

 (3) การสนับสนุนดานคาไปรษณียากร  คาสาธารณูปโภคและดานอ่ืนๆ 
 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ในบทบัญญัติ

มาตรา 61  ไดกําหนดใหอํานาจแกคณะกรรมการการเลือกต้ังในการที่จะพิจารณาสนับสนุนแก

พรรคการเมืองในเร่ือง  คาไปรษณียากร  คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค  และดานอื่นๆ เพื่อ

ดําเนินกิจการทางดานการเมือง  โดยในการพิจารณาใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองดังกลาวนี้

จะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน  ทั้งนี้  ใหข้ึนอยูกับหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการ

เลือกต้ังกําหนด 

 

                                                           
26 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  มาตรา 60 
27 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ.2541  มาตรา 49 (4) 
28 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ.2541  มาตรา 50   
29 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ.2541  มาตรา 107  
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 2. การสนับสนุนทางออม 
 
 การสนับสนุนแกพรรคการเมืองทางออมโดยรัฐในประเทศไทยน้ัน พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541  ไดบัญญัติใหใชวิธีการเปดโอกาสใหแก

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  สามารถที่จะบริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองที่บุคคลหรือนิติบุคคล

นั้นไดใหการสนับสนุน    โดยผูที่ไดบริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองสามารถที่จะนําจํานวนเงินที่ได

บริจาคใหแกพรรคการเมืองนั้น  นําไปหักเปนคาลดหยอนภาษีไดตามที่ไดกําหนดไวในประมวล

รัษฎากร 30   แตทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขวา   ผูที่ไดบริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองนั้นจะตองกระทําโดย

เปดเผยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 31  และพรรคการเมือง

จะตองออกหลักฐานในการที่ไดรับบริจาคเงินใหแกผูที่ไดบริจาคตามแบบที่คณะกรรมการการ

เลือกต้ังกําหนด  อีกทั้งจะตองเปดเผยรายช่ือของผูที่ไดบริจาคและจํานวนเงินที่ไดบริจาค  ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 32 

 แตอยางไรก็ตาม  ในสวนของผูที่จะสามารถบริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองไดนั้น  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 ไดบัญญัติใหพรรคการเมือง

สามารถที่จะรับเงินบริจาคไดแตเฉพาะบุคคลหรือนิติบุคคลตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎหมาย

พรรคการเมืองเทานั้น หามมิใหพรรคการเมืองรับเงินบริจาคจากตางชาติไมวาจะเปนบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล      ดังความปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 53  วา  “หามมิใหพรรคการเมือง

หรือสมาชิกผูใดรับเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอ่ืนใด  เพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมืองหรือ

ดําเนินกิจการในทางการเมืองจาก 

(1) บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย 

(2) นิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียน 

สาขาอยูในหรือนอกราชอาณาจักร 

(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรซึ่งมีบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยมีทุนหรือเปน

ผูถือหุนเกินรอยละยี่สิบหา 

                                                           
30 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  มาตรา 47    
31 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541   มาตรา 45  
32 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  มาตรา 46    
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(4) องคการหรือนิติบุคคลที่ไดรับทุนหรือไดรับเงินอุดหนุนจากตางประเทศ ซึ่งมี

วัตถุประสงคดําเนินกิจการเพื่อประโยชนของบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย  หรือมีผูจัดการ  หรือ

กรรมการเปนบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย 

 (5) บุคคล  องคการ  หรือนิติบุคคลที่ไดรับเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอ่ืนใดเพื่อ

ดําเนินกิจการของพรรคการเมือง  หรือเพื่อดําเนินการในทางการเมืองจากบุคคล  องคการหรือนิติ

บุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 

 (6) บุคคล  องคการหรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง” 

 
 2.3 หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐ   ที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 33 
 

1. หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
 
 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรร

เงินกองทุน  ดังนี้ 

 

 1.1 คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง   เสนอวงเงินของกองทุนที่จะ

จัดสรรเพื่อใชจายในปถัดไปใหคณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาใหความเห็นชอบ  ภายในเดือน

ตุลาคมของแตละป  แตในการจัดสรรในป 2542 ซึ่งเปนปแรก  คณะกรรมการกองทุนเพื่อการ

พัฒนาพรรคการเมืองสามารถกําหนดเวลาการจัดสรรแตกตางจากที่กําหนดไวในประกาศได 

  

 1.2 วงเงินของกองทุนที่จะจัดสรร จะตองจัดสรรเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของพรรค

การเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวารอยละ 60   แตไมเกินรอยละ 80 

 

                                                           
33 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังดานกิจการพรรคการเมืองและออกเสียงประชามติ.คูมือ

การปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง.กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดบานสวนการพิมพ, 

2544,หนา 5-6. 
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 1.3 พรรคการเมืองที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ  ตองเปนพรรค

การเมืองที่มีลักษณะ  ดังนี้ 

 (ก) พรรคการเมืองตามนิยามศัพท คําวา “พรรคการเมือง” ในประกาศคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง  เร่ือง  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  ซึ่งหมายถึง  พรรคการเมืองที่คณะ

บุคคลรวมกันจัดต้ังโดยไดรับการจดแจงการจัดต้ัง  และดําเนินการใหมีสมาชิกพรรคการเมืองและ

สาขาพรรคการเมืองครบถวนตามมาตรา 29  มาตรา 92  และมาตรา 93  แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 

 (ข) ตองเปนพรรคการเมืองที่ไมอยูในระหวางที่นายทะเบียนพรรคการเมือง หรืออัยการ

สูงสุดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองดังกลาว

ตามมาตรา 65   มาตรา  66 และมาตรา 67  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. 2541   

 

 1.4 การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองตามแผนงาน   และโครงการใน

แตละปเม่ือไดกําหนดวงเงินของกองทุนที่จะใชจายแลว    คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมืองจะตองจัดสรรเงินตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

 หลักเกณฑที่1 จัดสรรตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการ         

   เมืองเทาทีม่อียูรอยละ 35  

หลักเกณฑที่ 2  จัดสรรตามจํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือของพรรคการ 

พรรคการเมืองไดรับในการเลือกต้ังทั่วไปคร้ังหลังสุด  รอยละ 

30 

หลักเกณฑที่ 3  จัดสรรตามจํานวนสมาชิกของพรรคการเมืองรอยละ 20 ใหถือ

ตามจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองซ่ึงพรรคการเมืองตรวจสอบ

และรับรองความถูกตองแลวที่แจงตอนายทะเบียนในวันที่ยื่น

แผนงานและโครงการเสนอขอรับการจัดสรรเงินสนับสนุน 

หลักเกณฑที่ 4  จัดสรรตามจํานวนสาขาพรรคการเมืองรอยละ 15 ใหถือตาม

จํานวนสาขาพรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับรองการจัดต้ัง

แลว   ในวันที่ยื่นแผนงานและโครงการเสนอขอรับการจัดสรร

เงินสนับสนุน  กรณีที่พรรคการเมืองใดมีสาขาพรรคการเมือง

ในเขตเลือกต้ังใดเขตเลือกตั้งหนึ่งมากกวาหนึ่งสาขา  ใหนํา

DPU



 67

สาขาพรรคการเมืองของแตละพรรคการเมืองในเขตเลือกต้ัง

มาคํานวณเพียงสาขาเดียว 

 

 1.5 เมื่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง   แบงสัดสวนวงเงิน

คาใชจายตามหลักเกณฑในขอ 4 แลว คณะกรรมการกองทุนฯ จะจัดสรรเงินสนับสนุนใหแตละ

พรรคการเมือง 

 

 1.6 วงเงินกองทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหพรรคการเมือง   คณะกรรมการกองทุนเพื่อ

การพัฒนาพรรคการเมืองจะจัดสรรเงินที่เหลือเพื่อใชจายตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เร่ือง  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

 

 1.7 เม่ือคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจัดสรรเงินกองทุนแลวให

เสนอใหคณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาใหความเห็นชอบ  แลวแจงใหพรรคการเมืองที่ไดรับ

การจัดสรรและผูที่เกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการตอไป 

 

 2. หลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนงานและโครงการของพรรคการเมืองเพื่อขอรับเงิน

สนับสนุน 
  
 2.1  ภายในเดือนสิงหาคมของทุกป  พรรคการเมืองที่มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนจาก

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจะตองจัดทําแผนงานและโครงการในการดําเนินกิจการของ

ตนในรอบปถัดไปพรอมรายการที่ใชเปนหลักเกณฑในการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองตาม

แบบที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองกําหนด  ยื่นตอคณะกรรมการการ

เลือกต้ังเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนในรอบปถัดไป 

 

 2.2 แผนงานและโครงการของพรรคการเมืองที่เสนอขอรับการสนับสนุนตองมี

วัตถุประสงคเพื่อใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของเงินสนับสนุนที่พรรค

การเมืองจะไดรับ  เพื่อการบริหารพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง  การหาสมาชิกเพิ่ม  การ

ใชจายในการเลือกต้ัง  และการใหความรูแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป  และเปนโครงการที่

ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 ป (1 มกราคม - 31 ธันวาคม  ของปที่ไดรับการสนับสนุน)    
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 2.3 พรรคการเมืองที่ไมสงแผนงานและโครงการภายในเวลาที่กําหนด (ภายในเดือน

สิงหาคมของทุกป)  พรรคการเมืองนั้นหมดสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ

การพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปถัดไป    

 

 2.4 แผนงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองประกอบดวย  5  แผนงาน   คือ 34    

 (1) แผนงานการบริหารพรรคการเมือง     

 (2) แผนงานการบริหารสาขาพรรคการเมือง     

 (3) แผนงานการสงเสริมสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม    

 (4) แผนงานการใชจายในการเลือกต้ัง    

 (5) แผนงานการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนท่ัวไป   

 
 3.   หลักเกณฑการใชจายเงินสนับสนุน    
 
 พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนจะตองใชจายเงินที่ไดรับจากการสนับสนุนให

เปนไปตามโครงการและแผนงาน  และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค

การเมือง พ.ศ. 2541  ประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ระเบียบ  ขอกําหนด  คําส่ัง  หรือ

มติของคณะกรรมการ  และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองใน

รอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกต้ังภายในเดือน

มีนาคมของปถัดไป  ตามมาตรา 62  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค

การเมือง พ.ศ. 2541  

 
 4. หลักเกณฑการคืนเงินสนับสนุน 
 
 4.1 กรณีที่พรรคการเมืองใดๆไดรับเงินสนับสนุนไปแลว  ถาตอมาปรากฏตอนาย

ทะเบียนวา  พรรคการเมืองไมสามารถดําเนินการตาม มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 หรือ 

มาตรา 40  ใหนายทะเบียนเรียกเงินสนับสนุนที่ไดรับการจัดสรรในปที่มีเหตุคืนใหนายทะเบียน

                                                           

 34 แกไขโดยมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  คร้ังที่7/2547 วันท่ี 16 

กรกฎาคม 2547 (จากเดิม 7 แผนงาน โดยมีมติใหยกเลิกแผนงานการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนและแผนงานดานอื่นๆ)  
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ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจง  เพื่อนําเงินสนับสนุนที่เรียกคืนเขาสูกองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมือง 

 

 4.2 พรรคการเมืองไดรับเงินสนับสนุนไปแลว  ภายหลังปรากฏวามีเหตุตองเลิกหรือยุบ

พรรคการเมืองตามหมวด 4 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 

2541  และอยูในระหวางที่นายทะเบียนหรืออัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ  เพื่อใหมี

คําส่ังยุบพรรคการเมือง  นายทะเบียนจะมีคําส่ังใหพรรคการเมืองนั้นระงับการดําเนินงานตาม

โครงการและแผนงานท่ีไดรับการสนับสนุน  นับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียน  แลวใหพรรค

การเมืองนั้นสงคืนเงินสนับสนุนที่ไดรับการจัดสรรตอนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับ

แจง  พรอมกับรายงานการใชจายเงินตามโครงการและแผนงานท่ีไดดําเนินการไปแลว 

 
 5. หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเวลาออกอากาศใหแกพรรคการเมืองทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐ  
 
 เพื่อใหการใชวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของรัฐในการแถลงผลงานของพรรค

การเมืองเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60  

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 คณะกรรมการการ

เลือกต้ังจึงออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเวลาออกอากาศใหแกพรรคการเมือง

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐ  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 35 

 ในการจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของ

รัฐใหแกพรรคการเมืองเพื่อแถลงผลงานของพรรค  จะจัดสรรเวลาใหแตเฉพาะพรรคการเมืองที่มี

สมาชิกไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น  และจะจัดสรรเวลาใหแกพรรคการเมือง

ไมนอยกวาปละ 3 คร้ัง โดยไมคิดคาใชจาย  โดยในสวนของเวลาที่พรรคการเมืองจะไดรับการ

จัดสรรเวลาใหออกอากาศแถลงผลงานตอเนื่องกันแตละคร้ัง  จะพิจารณาคํานวณจากจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองตามเกณฑ  ดังนี้ 

                                                           
35 ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเวลาออกอากาศใหแก

พรรคการเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐ  ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2541  
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 (1) พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมเกิน 50 คน ใหไดรับเวลาออกอากาศ

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงไมเกิน 30 นาที  และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไมเกิน 30 นาที 

 (2) พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกิน 50 คนแตไมเกิน 100 คน  ใหไดรับ

เวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงไมเกิน 45 นาที  และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไมเกิน 

45 นาที 

 (3) พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกิน 100 คน  ใหไดรับเวลาออกอากาศ

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงไมเกิน 60 นาที  และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไมเกิน 60 นาที 

  
 6. หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค 
ใหแกพรรคการเมือง 
 
 แตเดิมนั้น  รัฐเคยใหการสนับสนุนคาไปรษณียากร และคาสาธารณูปโภคใหแกพรรค

การเมือง  โดยมีรูปแบบ  วิธีการ  และหลักเกณฑตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด  

กลาวคือ  พรรคการเมืองที่จะมีสิทธิไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากร  และคาสาธารณูปโภค 

จะตองเปนพรรคการเมืองที่ไดรับการจดแจงการจัดต้ังและไดดําเนินการใหมีสมาชิกพรรคการเมือง

ต้ังแต 5,000 คนข้ึนไปและจะตองมีสาขาของพรรคการเมืองอยางนอยภาคละ 1 สาขา  โดยที่

จํานวนสมาชิกและสาขาพรรคจะตองมีอยูกอนวันที่ 31 ตุลาคมของปกอนที่จะขอรับการสนับสนุน 

 โดยตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พรรคการเมืองที่มีสิทธิที่จะไดรับ

การเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค  จะตองใชจายเงินที่ไดรับจากการ

สนับสนุนดังกลาวเพื่อเปน  คาไปรษณียากร  คาโทรศัพทภายในประเทศ  คาไฟฟา  คาน้ําประปา   

 ในการสนับสนุนแกพรรคการเมืองในดานคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคนั้น  

คณะกรรมการการเลือกต้ังไดแบงการใหการสนับสนุนออกเปน 2 ประเภท  คือ  การสนับสนุน

สํานักงานใหญ  และการสนับสนุนสาขาพรรคการเมือง  โดยมีรูปแบบ  วิธีการ  และหลักเกณฑ  

ดังนี้ 36 

 

 1.การสนับสนุนแกสํานักงานใหญของพรรคการเมือง 

 

                                                           
36 ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและ

คาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง  ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2544 
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 จะจัดสรรโดยกําหนดวงเงินใหแตละพรรคตามหลักเกณฑที่ไดกําหนด  ประกอบดวย  

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือที่พรรคไดรับในการเลือกต้ัง

ทั่วไปคร้ังลาสุด  จํานวนของสมาชิกพรรคการเมือง  จํานวนสาขาของพรรคการเมือง  ซึ่งจะจัดสรร

ในสวนที่ เทากัน  ทั้งนี้  พรรคการเมืองที่ได รับการจัดสรรการสนับสนุนดังกลาวจะตองสง

ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงหนี้ของหนวยงานของรัฐมาขอเบิกเงินจากกองทุนฯ ภายในวงเงินที่ได

กําหนด 

 

 2.การสนับสนุนแกสาขาของพรรคการเมือง 

 

จะใชวิธีการเหมาจายเปนรายเดือนใหแกสาขาของพรรคการเมือง  ตามที่พรรค

การเมืองขอรับการสนับสนุนเปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค  โดยแบงประเภทของ

สาขาที่จะไดรับการสนับสนุนออกเปน 2 ประเภท  คือ 37 

 ก). สาขาประเภททั่วไป  ที่ไดแจงการจัดต้ังและตอบรับจากนายทะเบียนพรรค

การเมือง  จะไดรับเงินสนับสนุน  คาไปรษณียากร  คาโทรศัพท  คาไฟฟา  คาน้ํา  แบบเหมาจาย

เปนรายเดือนรวม 4 รายการ  เปนเงินเดือนละ 600 บาท 

 ข). สาขาประเภทกรณีพิเศษ  จะไดรับเงินสนับสนุน  คาไปรษณียากร  คาโทรศัพท  คา

น้ํา  คาไฟฟา  แบบเหมาจายเปนรายเดือนรวม 4 รายการ  เปนเงินเดือนละ 1,500 บาท  ภายใต

เงื่อนไขดังตอไปนี้  คือ 

 -ตองมีสมาชิกอยางนอย  500 คน 

 -มีสถานที่ต้ังแยกจากที่อยูอาศัยหรือสถานประกอบการอ่ืน  และมีผูปฏิบัติงานประจํา 

 -มีการดําเนินการตามขอบังคับพรรค   เชน   มีการประชุมใหญและประชุม

คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง 

 -มีกิจกรรมทางการเมือง  เชน  การหาสมาชิกพรรคเพิ่ม  การใหความรูแกสมาชิกพรรค

และประชาชนทั่วไป 

 แตในปจจุบัน  ในป พ.ศ. 2547  คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

ไดมีมติใหยกเลิกการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง 38  จึง

                                                           
37 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เร่ือง การสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค

ใหแกสาขาพรรคการเมือง ประกาศ ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2544  
38 มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ที่ 7/2546 
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ทําใหในการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองในป  พ.ศ. 2547  พรรคการเมืองจะไมไดรับเงิน

สนับสนุนในดานคาไปรษณียากรและสาธารณูปโภคเหมือนในปที่ผานๆ มา 

 

 ดังนั้น อาจกลาวไดวา  ในระยะเวลาที่ผานมากลุมบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ

กลุมของนักการเมืองไดใหความสนใจการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐ   เนื่องจาก

เขาใจและตระหนักถึงสภาพปญหาของพรรคการเมืองไทยวา   พรรคการเมืองไทยมีคาใชจายสูง

อันเนื่องมาจากการดําเนินกิจกรรมทางดานการเมืองในดานตางๆ ไมวาจะเปนกรณีของการหา

เสียงในการลงสมัครรับเลือกต้ัง  การโฆษณาและประชาสัมพันธแนะนําตัวของผูที่ลงสมัครรับ

เลือกต้ังในนามของพรรคตน  หรือแมกระทั่งในการซื้อเสียง    ลวนแตมีความจําเปนที่จะตองใช 

“เงิน” เปนจํานวนมาก   จึงกอใหเกิดการครอบงําพรรคโดยกลุมผูที่มีอิทธิพลภายในพรรค   หรือ

กลุมนายทุนผูที่มุงหวังจะแสวงหาผลประโยชนจากการที่ตนไดให “เงิน” สนับสนุนแกพรรค

การเมือง 

 ถึงแมวาในระยะเร่ิมแรกของแนวความคิดที่จะใหรัฐใหการสนับสนุนแกพรรคการเมือง

จะยังไมประสบผลสําเร็จก็ตาม   แตในปจจุบันอาจจะกลาวไดวาแนวความคิดที่รัฐไดใหการ

สนับสนุนแกพรรคการเมืองนั้นเปนที่ยอมรับและมีความจําเปนอยางยิ่งตอการที่จะพัฒนาพรรค

การเมืองใหเปนสถาบันหลักทางการเมืองที่มีความเขมแข็ง  ไมตกอยูภายใตการครอบงําของกลุม

นายทุนหรือนักธุรกิจ  และมีความเปนอิสระทางดานการ “เงิน”   

 อยางไรก็ตาม  ก็มีแนวความคิดคัดคานการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองเชนกัน  

โดยแนวความคิดนี้ใหเหตุผลวา   ประชาชนโดยทั่วไปไมอาจที่จะยอมรับการที่รัฐบาลนําเอาเงิน

ภาษีอากรของประชาชนไปสนับสนุนแกพรรคการเมือง  ซึ่งไมมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับวิถีชีวิต

ของประชาชน  อีกทั้งจะทําใหแรงจูงใจในการจัดต้ังพรรคการเมืองมีมากข้ึน  ทําใหจํานวนของ

พรรคการเมืองมีมากข้ึน  ซึ่งยอมสงผลกระทบตอการแบงสันปนสวนตําแหนงในรัฐบาลรวมถึง

ผลประโยชนตางๆของพรรครวมรัฐบาล  และที่สําคัญการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองไม

สามารถที่จะแกไขปญหาการซ้ือเสียงไดอยางแทจริง 39  

 

                                                           

 39 บัญชา อุนใจ. “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและสงเสริมพรรคการเมือง” วิทยานิพนธ    

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525, หนา 91. 
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บทที่ 5 

 
วิเคราะหถึงสภาพปญหาอันเกิดจากหลักเกณฑและวิธกีารในการ 

จัดสรรการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ   
 

 จากหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรการสนับสนุนแกพรรคการเมือง  ตามที่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541  และตามที่คณะกรรมการ

การเลือกต้ังประกาศกําหนดนั้น   หลักเกณฑและวิธีการการจัดสรรการสนับสนุนแกพรรคการเมือง

ที่ไดกําหนดบังคับใชกับสภาพความเปนจริงทางการเมืองนั้นแตกตางกัน  ไมอาจที่จะทําใหการ

สนับสนุนแกพรรคการเมืองบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได  และกอใหเกิดสภาพ

ปญหาในทางปฏิบัติในการที่จะพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันหลักทางการเมืองที่มีความ

เขมแข็ง  มีความเปนอิสระทางดานการเงินจากกลุมนายทุน  ซึ่งสามารถที่จะวิเคราะหถึงสภาพ

ปญหาตางๆ ได ดังตอไปนี้ 

 
1. สภาพปญหาอันเกิดจากวิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง 
 
 รูปแบบและวิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองนับแตไดเร่ิมใหการสนับสนุน

จนถึงปจจุบันในประเทศไทยนั้น  เปนวิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองตามโครงการและ

แผนงานที่พรรคการเมืองไดเสนอตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เพื่อเปนการชวยเหลือทางดาน

การเงินแกพรรคการเมืองในการดําเนินกิจการทางดานการเมือง  กลาวคือ  ในการขอรับเงิน

สนับสนุนพรรคการเมืองที่มีสิทธิไดรับเงินสนับสนุนจากการจัดสรรของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค

การเมือง  จะตองจัดทําโครงการและแผนงานย่ืนตอคณะกรรมการการเลือกต้ังภายในเดือน

สิงหาคมของทุกป   โดยมีขอกําหนดใหพรรคการเมืองที่ไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจะตองใช

จายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามโครงการและแผนงาน  และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงิน

สนับสนุนในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงยื่นตอคณะกรรมการการเลือกต้ังภายใน

เดือนมีนาคมของเดือนถัดไป 

 จากรูปแบบและวิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองดังกลาว   เปนวิธีการใหเงิน

สนับสนุนแกพรรคการเมืองเปนการทั่วไป   เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในการดําเนินกิจกรรม

ทางดานการเมืองของพรรคการเมือง  โดยการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองทุกพรรคที่มี
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คุณสมบัติครบถวนตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 1  ซึ่งจากวิธีการใหเงินสนับสนุนแก

พรรคการเมืองดังกลาว  ทําใหพบวา  ในปจจุบันมีพรรคการเมืองในบางพรรคเม่ือจัดต้ังพรรค

การเมืองข้ึนมาแลวไมยอมสงสมาชิกของพรรคลงสมัครรับเลือกต้ังทั้งในแบบแบงเขตเลือกต้ังและ

แบบบัญชีรายช่ือ  แตกลับมาขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  ซึ่งไม

เปนไปตามเจตนารมณของการจัดต้ังพรรคการเมือง   ที่จะตองเปนการแขงขันกันระหวางพรรค

การเมืองดวยกันเพื่อแยงชิงอํานาจทางการเมืองโดยผานกระบวนการเลือกต้ัง   อีกทั้งยังได

กอใหเกิดปญหาในเร่ืองการใชจายเงินของพรรคการเมืองที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงค  หรือตาม

โครงการและแผนงานท่ีไดนําเสนอตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง   กลาวคือ  ในทางขอเท็จจริงที่

ปรากฏข้ึนในทางการเมืองนั้นพรรคการเมืองในบางพรรคไดเขียนโครงการและแผนงานเพื่อที่จะขอ

เงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  ตามสิทธิของตนเองเทานั้น  และเม่ือไดรับเงินจาก

การจัดสรรของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไปแลว  ไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายตาม

วัตถุประสงค  ตามโครงการและแผนงาน  เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาพรรค

การเมือง  แตกลับนําเงินที่ไดรับจากการจัดสรรไปใชจายเพื่อประโยชนสวนตัว  ซึ่งเมื่อถึงกําหนด

ระยะเวลาที่จะตองแสดงหลักฐานการใชจายเงิน  จึงทําใหพรรคการเมืองในบางพรรคไมสามารถที่

จะแสดงหลักฐานในการใชจายเงินได  โดยในบางพรรคถึงกับไดทําเอกสารในการใชจายเงินปลอม

เพื่อนํามาแสดงตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง  จนเปนเหตุใหตองถูกยุบพรรคและถูกดําเนินคดี

ในทางอาญาโทษฐานปลอมแปลงเอกสาร 

 
 จากการทําวิจัยภาคสนามโดยทําการสัมภาษณ  นักการเมืองและบุคคลที่
เกี่ยวของ  เกี่ยวกับประเด็นปญหาดังกลาว  มีใจความสรุปไดดังนี้ 
 
 ดร.ทิวา เงินยวง 2   มีความเห็นวา  การที่ไดกําหนดใหพรรคการเมืองจะตองจัดทํา

โครงการ  แผนงาน  แผนการใชเงินในแตละปวาใชจายอะไรบาง  เพราะฉะนั้นเมื่อมีโครงการ

เหลานี้แลวเมื่ออนุมัติแลวจะตองยอมรับอยางหน่ึงวา  กิจกรรมของพรรคการเมืองนั้นไมคงที่  

เพราะฉะนั้นแตละบทแตละหมวดพรรคการเมืองก็เลยใชตัวเลขหลักในแตละหมวดเปนหลัก  แตถา

จะไปกําหนดใหพรรคการเมืองจะตองจัดทําโครงการนี้  แผนงานนี้  ภายในกําหนดเดือนนี้นั้น  ซึ่ง

ถาเกิดในปนั้นๆ พรรคการเมืองไมสามารถจัดทําไดก็จะตองคืนเงินใหแกกองทุนเพื่อการพัฒนา

                                                           
1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  มาตรา 29  
2 ดร.ทิวา เงินยวง,คณบดีนิติศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิต. 7 มีนาคม 2548.  
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พรรคการเมือง ซึ่งตัวเลขของการคืนเงินก็มีจํานวนต้ังหลายลานบาท  ฉะนั้นวิธีการจัดสรรเงิน

สนับสนุนใหแกพรรคการเมืองที่ใชอยู ณ วันนี้โดยใหมีโครงการ  แผนงาน  มีกรอบกวางๆ และมี

กิจกรรมที่ชัดเจน  มีความเหมาะสมอยูแลว  เพียงแตวาอาจจะมีในบางพรรคการเมืองเมื่อขอเงิน

ตามโครงการ  แผนงานไปแลวไมไดกระทํากิจกรรมตามโครงการแผนงานนั้นแตไดนําเงินไปทํา

อยางอ่ืน  ซึ่งตรงนี้ก็ตองข้ึนอยูกับจิตสํานึกของแตละพรรคการเมืองและกระบวนการตรวจสอบ  

กระบวนการในการลงโทษ  ซึ่งจะตองดําเนินการฟองรองเอาโทษแกผูกระทําความผิดอยางเอาจริง

เอาจังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง เพราะนี่คือเงิน “ภาษี” ของประชาชน 

 

 แสวง บุญมี 3  มีความเห็นวา  การใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองนั้น  พบวา  การ

ใชจายเงินเปนที่นาพอใจในระดับหนึ่ง  แตก็มีปญหาเกี่ยวกับการใชเงินไมตรงตามโครงการและ

แผนงานของบางพรรคการเมืองอยูบาง  แตคาดวาจะทําใหมีการพัฒนาแกไขในทางที่ดีข้ึน 

 

 สาโรจน หงษชูเวช 4   มีความเห็นวา   พรรคการเมืองแตละพรรคนั้นมีคุณภาพที่

แตกตางกัน  มีขนาดของพรรคแตกตางกัน  จึงทําใหเกิดปญหาข้ึน   ดังนั้น  จึงมีความเห็นวาควร

จะนําระบบ   การใหเงินสนับสนุนแบบรัฐใหเงินสนับสนุนใหแกพรรคการเมืองจํานวนหนึ่ง  แลวให

พรรคการเมืองนําเงินอีกจํานวนหนึ่งของพรรคการเมืองมาสมทบกับเงินที่ไดรับจากการสนับสนุน

จากรัฐ (Matching Fund)  มาใช  โดยในปแรกของการสนับสนุนอาจจะกําหนดใหรัฐจะตองใหการ

สนับสนุนเปนจํานวนเงิน 70 เปอรเซ็นต  พรรคการเมืองนําเงินมาสมทบอีก 30 เปอรเซ็นต  สวนใน

ปตอๆไปก็ใหลดหล่ันลงมาข้ึนอยูกับความเหมาะสม   แตอาจจะไมสามารถทําไดภายใน

กําหนดเวลา 1 ปหรือ 2 ปได  ฉะนั้น  คณะกรรมการการเลือกต้ังควรที่จะราง ”แผนงานหลัก” 

(Master Plan)  วาภายในระยะเวลา 5 ป  10 ป  คณะกรรมการการเลือกต้ังมีแนวทางที่จะ

สนับสนุนพรรคการเมืองอยางไร  เนื่องจากการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑในการใหการสนับสนุน

มักจะเกิดปญหาในทางปฏิบัติใหแกพรรคการเมือง  แตถามี  “แผนงานหลัก” (Master Plan) ก็จะ

ทําใหพรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนใหมไดรูวา  พรรคจะไดรับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการการ

เลือกต้ังเปนจํานวนเทาใดและพรรคจะตองเพิ่มเงินสมทบเปนจํานวนเทาใด  ซึ่งก็จะทําใหพรรค

                                                           
3 แสวง บุญมี,ผูอํานวยการฝายติดตามประเมินผลสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง. สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง อาคารศรีจุลทรัพย.1 เมษายน 2548.  
4 สาโรจน หงษชูเวช,หัวหนาสํานักงานการเมือง (ฝายการเมือง) พรรคไทยรักไทย. อาคารชินวัตร 

ทาวเวอร 3. 4 เมษายน 2548.  
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การเมืองทราบวาในปนั้นพรรคจะมีเงินเพื่อนําไปใชจายในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเทาใด

และจะตองใชจายในเร่ืองอะไรบาง  

 สวนในเร่ืองของแผนงานน้ัน  คณะกรรมการการเลือกต้ังควรที่กําหนดแผนงาน

มาตรฐานใหพรรคการนําไปปฏิบัติ  โดยอาจจะกําหนดแผนงานมาตรฐานเพียง 2 แผนงาน  

แลวแตความเหมาะสมวาในปนั้นคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นควรที่จะใหพรรคการเมืองดําเนิน

กิจกรรมอะไรเปนหลัก  แตจะตองเปนแผนงานท่ีสามารถกระทําได  ตรวจสอบได  และจะตองเกิด

ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาพรรคการเมือง  และจะตองกําหนดไวดวยวาเงินที่พรรคการเมือง

ไดรับในการจัดสรรตามแผนงานนี้นั้นจะไมสามารถนําไปใชรวมกับแผนงานอ่ืนได  จะตองใช

จายเงินที่ไดรับในกิจกรรมที่ไดกําหนดไวในแผนงานมาตรฐานเทานั้น  แตทั้งนี้แผนงานมาตรฐานที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังไดกําหนดข้ึนนั้น  จะตองใหพรรคการเมืองซึ่งเปนผูที่จะตองปฏิบัติตาม

แผนงานนั้นไดแสดงความคิดเห็นและใหความยินยอมดวย 

 จากการศึกษาวิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองในตางประเทศ   พบวา  ใน

ประเทศเยอรมันมีรูปแบบและวิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง  เพื่อเปนการชดเชย

คาใชจายในการหาเสียงเลือกต้ังเทานั้น  ไมไดใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองตามโครงการและ

แผนงานเหมือนดังเชนประเทศไทย  ทั้งนี้โดยมีเหตุผล คือ  ถารัฐไดใหการสนับสนุนทางดาน

การเงินแกพรรคการเมืองมากเกินไปนั้นจะทําใหพรรคการเมืองไมขวนขวายหาเงินบริจาคจาก

ประชาชนและจะทําตัวหางเหินจากพื้นฐานที่สําคัญของตนคือประชาชนนั่นเอง  ดังนั้นรูปแบบและ

วิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองในประเทศเยอรมัน  จึงเปนวิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรค

การเมืองเพียงสวนหนึ่งของแหลงที่มาของรายไดของพรรคการเมืองเทานั้น     สวนในประเทศ

อังกฤษมีรูปแบบและวิธีการใหเงินสนับสนุนเฉพาะพรรคการเมืองฝายคานในสภาเทานั้น  เพื่อเปน

การชวยเหลือคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในสภาใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับ

ฝายรัฐบาลที่ไดรับความชวยเหลือจากสวนราชการตางๆเปนอยางดีอยูแลว   

 

 จากสภาพปญหาอันเกิดจากวิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง  ผูเขียนมี

ความเห็นวา    วิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองที่คณะกรรมการการเลือกต้ังใชอยูใน

ปจจุบัน  ก็เนื่องมาจากการที่กฎหมายพรรคการเมืองไดบัญญัติเอาไว   ซึ่งไมมีความเหมาะสมกับ

สภาพของการเมืองไทยในปจจุบัน  อีกทั้งการจัดสรรเงินสนับสนุนใหแกพรรคการเมืองควรที่จะ

จัดสรรเงินสนับสนุนใหแกพรรคการเมืองเพียงบางสวน  เพื่อเปนการชวยเหลือทางดานการเงินแก

พรรคการเมืองใหสามารถที่จะดําเนินกิจการทางการเมืองไดเทานั้น  ไมควรที่จะใหเงินสนับสนุนแก
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พรรคการเมืองเกินไปกวาคาใชจายที่จําเปนในการที่จะดําเนินการใหบรรลุภารกิจของพรรค

การเมือง  อีกทั้งถาไดใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองมากจนเกินไปก็จะทําใหพรรคการเมืองใช

จายเงินในการ  หาเสียง  ซื้อเสียง  มากกวาเดิม  เนื่องจาก  ไดรับการสนับสนุนจากรัฐและเอกชนที่

ไดบริจาคเงินใหแกพรรค   และจะทําใหพรรคการเมืองไมขวนขวายหาเงินบริจาคจากประชาชนซ่ึง

ถือวาเปนพื้นฐานที่สําคัญของพรรคการเมือง  เพื่อที่จะนํามาเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการ

ของพรรค    

 

2. สภาพปญหาอันเกิดจากคุณสมบัติของพรรคการเมืองท่ีจะมีสิทธิไดรับเงินสนับสนุน 
 
 จากการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังไดออกประกาศกําหนดถึงคุณสมบัติของพรรค

การเมืองที่จะมีสิทธิไดรับเงินสนับสนุนจะตองเปนพรรคการเมืองที่คณะบุคคลรวมกันจัดต้ังโดย

ไดรับการจดแจงการจัดต้ัง  และดําเนินการใหมีสมาชิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง

ครบถวนตามมาตรา 29   แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 

2541  กลาวคือ   ภายใน 180 วันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับการจดแจงการจัดต้ัง

พรรคการเมือง  พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกต้ังแต  5,000 คนข้ึนไปซึ่งอยางนอยตอง

ประกอบดวยสมาชิกซ่ึงมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียน

ประกาศกําหนดและตองจัดใหมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละ 1สาขา                  

 จากประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ังดังกลาว ในขอที่ไดกําหนดใหพรรค

การเมืองที่จัดต้ังข้ึนใหมจะตองดําเนินการใหมีสมาชิกพรรคต้ังแต 5,000 คนข้ึนไปนั้น  อาจจะมิได

สรางปญหาในทางปฏิบัติใหแกพรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนใหมมากนัก แตจากขอกําหนดที่ใหพรรค

การเมืองจัดต้ังสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละ 1 สาขานั้น  ไดกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ

แกพรรคการเมืองขนาดเล็กที่จัดต้ังข้ึนใหม  โดยไดสรางภาระรายจายใหแกพรรคการเมืองขนาด

เล็กที่ไมมีเงินทุน  มีเงินทุนนอย ในการที่จะตองจัดต้ังสาขาพรรคการเมือง  เนื่องจากในการจัดต้ัง

สาขาพรรคการเมืองในแตละสาขานั้นมีความจําเปนที่จะตองใชเงินเปนจํานวนคอนขางสูง ไมวาจะ

เปนคาเชาสํานักงาน  คาน้ํา  คาไฟ  คาอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงาน คาจางพนักงานและอ่ืนๆ    ซึ่ง

ทําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กมิอาจที่จะดํารงอยูได 5  ฉะนั้น ในทางปฏิบัติตามสภาพความเปน

จริงทางการเมือง พรรคการเมืองขนาดเล็กที่ไมมีเงินทุน มีเงินทุนนอย จึงใชวิธีการเชาอาคาร

                                                           

 5 รังสรรค  ธนะพรพันธ. เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เลม 2. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 2546, หนา 135. 
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พาณิชย หรือนําเอาที่อยูอาศัยของหัวหนาพรรค  บุคคลสําคัญภายในพรรค  ญาติพี่นองหรือบุคคล

ที่ตนสนิทสนม  ใชเปนที่ทําการสาขาพรรคโดยท่ีที่อยูอาศัยซึ่งไดใชเปนที่ทําการของสาขาพรรค

การเมืองนั้นในบางสาขาไมมีความเหมาะสมที่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  อันเนื่องมาจาก

ทําเลที่ต้ังของสํานักงานสาขาในบางแหงอยูไกลจากแหลงชุมชนทําใหการเดินทางไปมาไมสะดวก  

อีกทั้งในสาขาพรรคการเมืองในบางแหงนอกจากที่ไดใชเปนที่อยูอาศัยแลวยังใชเปนสถานที่ในการ

ประกอบกิจการธุรกิจสวนตัว 

  
 จากการทําวิจัยภาคสนามโดยทําการสัมภาษณ นักการเมืองและบุคคลที่
เกี่ยวของ  เกี่ยวกับประเด็นปญหาดังกลาว  มีใจความสรุปไดดังนี้ 
 
 ดร.ทิวา เงินยวง 6  มีความเห็นวา  ในเร่ืองของการสนับสนุนพรรคการเมืองนั้น  

แนวความคิดก็คือ 

 1.ไมตองการใหพรรคการเมืองในประเทศไทยนั้นเปนพรรคการเมืองที่คอนขางผูกขาด 

 2.ตองการเปดโอกาสใหพรรคการเมืองจัดต้ังข้ึนไดโดยงาย  ตามรัฐธรรมนูญฉบับ

ปจจุบัน 

 3.จะทําอยางไรที่จะทําใหพรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนมาใหมนั้นไมถูกตัดตอน และใหมี

การเติบโตและขยายตัวได 

 ซึ่งจากแนวคิดดังกลาวนี้ จึงนําไปสูการที่รัฐตองใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง 

 ในกรณีที่กฎหมายพรรคการเมืองไดกําหนดไววา  พรรคการเมืองจะต้ังข้ึนมาได ตองมี

สมาชิก 5,000 คน  และมีสาขาพรรคภาคละ 1 สาขา ภายใน 180 วัน นั้น  เปนเกณฑที่ไดเสนอ

ข้ึนมาในขณะรางรัฐธรรมนูญ  ซึ่งตามรัฐธรรมนูญกําหนดใหสิทธิเสรีภาพในการจัดต้ังพรรค

การเมืองใหกระทําไดโดยงาย  หากต้ังข้ึนมาแลวไมมีกิจกรรม ไมมีเงินทุน พรรคการเมืองเหลานั้นก็

เหมือนกับคณะบุคคลเทานั้นเอง  เพราะฉะนั้น  เมื่อเปดโอกาสใหต้ังพรรคการเมืองไดโดยงาย  ก็

ตองเปดโอกาสใหไดกระทํากิจกรรม  เงื่อนไขที่ยกมาเปนเงื่อนไขข้ันตํ่าที่เปนคุณสมบัติของพรรค

การเมืองที่จะมีสิทธิไดรับเงินสนับสนุน    การเปนพรรคการเมืองนั้นเปนกลุมคนแบบใด  จะจํากัด

ในวงแคบวา 15 คน  สามารถจัดต้ังพรรคการเมืองไดเลยและสามารถที่จะขอรับเงินสนับสนุนได 

โดยไมมีเงื่อนไขใหมีการหาสมาชิกและเงื่อนไขในการกระจายสาขาพรรคไปตามภาค  เพราะวาใน

                                                           
6 ดร.ทิวา เงินยวง,คณบดีนิติศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิต. 7 มีนาคม 2548.  
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แนวคิดของไทยนั้น พรรคการเมืองควรจะเปนการรวมกลุมของบุคคลที่มีความหลากหลาย  ไมใช

กลุมใดกลุมหนึ่งเหมือนกับสมาคมหรือชมรม  ดังนั้น  เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าที่กฎหมายไดกําหนด

คุณสมบัติของพรรคการเมือง  จึงมีความเหมาะสมแลว 

 สวนเรื่องของจํานวนสมาชิกและกําหนดเวลาน้ัน    ในระยะเริ่มแรกบอกวาตัวเลข 

5,000 คนกับ 180 วัน ดีที่สุด  แตเม่ือมีปญหาข้ึน  ก็จะตองประเมินวา  ระยะเวลา 180 วัน กับการ

ใหหาสมาชิก 5,000 คน  ประสิทธิภาพของพรรคเล็กๆ  สามารถที่จะทําไดหรือไม  ทั้งนี้ก็ตองข้ึนอยู

กับทิศทางของการสนับสนุนวาจะสงเสริมพรรคใหญหรือพรรคเล็ก  ถาจะสงเสริมพรรคเล็กก็ตอง

ลดจํานวนของการหาสมาชิกใหนอยลงแลวขยายเงื่อนเวลาใหยาวข้ึน   แตก็ตองมีความระมัดระวัง

เพราะเทาที่ผานมานั้นมีพรรคการเมืองบางพรรคใชชองวางของกฎหมายพรรคการเมือง  ต้ังพรรค

ข้ึนมาแลวก็แสวงหาผลประโยชนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

 

 แสวง บุญมี 7     เห็นวา  ในการกําหนดเกณฑคุณสมบัติของพรรคการเมืองที่จะมี

สิทธิไดรับการจัดสรรการสนับสนุนนั้น  คณะกรรมการการเลือกต้ังใชวิธีพิจารณาวา  ถาใหพรรค

การเมืองที่ขอจัดต้ังพรรคโดยไมมีเงื่อนไขอาจจะทําใหการจายเงินมีปญหาเกิดข้ึน  เพราะวา  

เกณฑจํานวนสมาชิกและจํานวนสาขา   เปนเกณฑที่ใชในการคํานวณเงินสนับสนุนตามที่

กฎหมายวาดวยพรรคการเมืองกําหนด    ถาพรรคการเมืองมีสมาชิกไมถึง 5,000 คน  หรือมีสาขา

ไมครบ 4 สาขา  ภายใน 180 วัน  พรรคนั้นก็จะถูกยุบตามบทบัญญัติของกฎหมาย  และในทาง

ขอเท็จจริง  ในการจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนมาใหมนั้น  พรรคน้ันจะไมมีสมาชิกของพรรคไดรับการ

เลือกต้ังใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือคะแนนเสียงจากแบบบัญชีรายช่ือ  เมื่อพรรคนั้นไมมี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งในแบบแบงเขตและคะแนนเสียงจากแบบบัญชีรายช่ือ  ซึ่งเปนตัวแปร

ที่ใชในการคํานวณเงินสนับสนุน    และพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกกอต้ังพรรคเกินกวา 15 คนเพียง

เล็กนอย  และยังไมมีสาขาพรรค  พรรคก็จะไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค

การเมืองเพียงเล็กนอย  ซึ่งไมเพียงพอที่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองได   ดังนั้น  เกณฑในเร่ือง

คุณสมบัติของพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิไดรับการจัดสรรการสนับสนุนนั้นมีความเหมาะสมแลว 

 สวนเร่ืองกําหนดเวลาที่ไดกําหนดใหพรรคการเมืองจะตองดําเนินการหาสมาชิก 5,000 

คนและจัดต้ังสาขา 4 สาขา ภายในกําหนดเวลา 180 วันนั้น  เปนเร่ืองของเกณฑที่กฎหมายได

                                                           
7 แสวง บุญมี,ผูอํานวยการฝายติดตามประเมินผลสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง.  

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง อาคารศรีจุลทรัพย.1 เมษายน 2548.  
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กําหนด  ไมเกี่ยวกับการสนับสนุนเงินแกพรรคการเมืองแตอยางใด  คือ  ถาพรรคการเมืองนั้นได

ดําเนินการตามที่กฎหมายไดกําหนดไว คือ มีสมาชิก 5,000 คน มีสาขาพรรค 4 สาขา  ภายใน 

180 วัน  แลวพรรคการเมืองก็จะดําเนินกิจการทางการเมืองตอไปได  ดังนั้น  เกณฑ 180 วันจึงเปน

เกณฑที่ใหโอกาสแกพรรคการเมืองในการที่จะดําเนินการหาสมาชิกใหครบ 5,000 คนและมีสาขา

พรรค 4 สาขา  ซึ่งตรงนี้ไมเกี่ยวกับเร่ืองการเงินแตจะเกิดประโยชนทางออม  กลาวคือ   เงื่อนเวลา 

180 วันจะมีประโยชนเนื่องจากจะเปนเวลาใหบรรดาพรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนใหมจะตองรีบ

ดําเนินการหาสมาชิกและจัดต้ังสาขา  ซึ่งจะทําใหไดรับสิทธิในการขอรับเงินสนับสนุนเร็วยิ่งข้ึน  

ดังนั้น  กําหนดเวลา 180 วัน  จึงเปนกําหนดเวลาที่มีความเหมาะสมสําหรับพรรคการเมืองที่มี

ความต้ังใจจริงที่จะดําเนินกิจการทางการเมือง 

 

 สาโรจน หงษชูเวช 8     มีความเห็นวา  ปญหาที่เกิดจากหลักเกณฑคุณสมบัติของ

พรรคการเมืองที่จะมีสิทธิไดรับการจัดสรรการสนับสนุน  ที่ไดกําหนดใหพรรคการเมืองจะตอง

ดําเนินการใหมีสมาชิก 5,000 คนและตองจัดต้ังสาขาอยางนอยภาคละ 1 สาขา ภายใน

กําหนดเวลา 180 วัน นั้น  เปนหลักเกณฑที่มีความเหมาะสมแลว  เพราะวาเงินจากกองทุนเพื่อ

การพัฒนาพรรคการเมืองนั้นใหสําหรับพรรคการเมือง  ฉะนั้นก็จะตองมีหลักเกณฑ  ถาไมมี

หลักเกณฑก็จะทําใหใครก็ตามที่ไดจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนมาก็จะสามารถที่จะมาขอรับเงิน

สนับสนุนจากกองทุนฯ ไดเลย   สวนในเร่ืองของกําหนดระยะเวลา 180 วันที่ไดกอใหเกิดปญหาทํา

ใหในบางพรรคถูกยุบพรรคไปนั้น  เปนกรณีปญหาของแตละพรรคมากกวา  คือ  ถาพรรคการเมือง

จะมาทํากิจการทางดานการเมืองก็จะตองมีความพรอม  จํานวนสมาชิก 5,000 คนที่ไดกําหนดให

พรรคการเมืองดําเนินการหานั้น ถือวาเปนจํานวนที่ไมมากเฉล่ียออกมาแลวนั้น จังหวัดหนึ่งมี

จํานวนไมถึง 100 คน  หากพรรคการเมืองใดหาสมาชิกไมได ก็ไมสมควรจะมาจัดต้ังเปนพรรค

การเมือง  ดังนั้น  ระยะเวลา 180 วัน  ที่ไดกําหนดใหพรรคการเมืองจะตองดําเนินการหาสมาชิกให

ได  5,000  คนและจัดต้ังสาขาใหครบทั้ง 4 ภาค  จึงมีความเหมาะสมอยูแลว  อีกทั้งปญหาที่

เกิดข้ึนก็จะเกิดข้ึนแตเฉพาะพรรคการเมืองขนาดเล็กที่ไมมีความพรอมที่จะจัดต้ังพรรคเทานั้น  ซึ่ง

ถาพรรคการเมืองเหลานั้นมีความพรอมแลวการที่จะตองดําเนินการตามเกณฑดังกลาวกไ็มนาทีจ่ะ

มีปญหาแตอยางใด 

                                                           
8 สาโรจน หงษชูเวช, หัวหนาสํานักงานการเมือง (ฝายการเมือง) พรรคไทยรักไทย. อาคารชินวัตร 

ทาวเวอร 3. 4 เมษายน 2548.  
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 จากการศึกษาคุณสมบัติของพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุน

จากรัฐในตางประเทศ   พบวา  ในประเทศเยอรมัน   ไดกําหนดคุณสมบัติของพรรคการเมืองที่จะ

ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐจะตองเปนพรรคที่ไดรับคะแนนเสียงจากการเลือกต้ังสภาแหงยุโรปหรือ

สภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธรัฐรวมกันทั้งประเทศ  คิดเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 0.5 ของผู

ที่มาลงคะแนนเสียงทั้งหมด     และสําหรับการเลือกต้ังสภาแหงมลรัฐตางๆ พรรคการเมืองที่จะ

ไดรับเงินสนับสนุนจะตองไดรับคะแนนเสียงคิดเปนเงินจํานวนไมนอยกวารอยละ 1 ของคะแนนดี

ทั้งหมดที่ไดลงใหแกบัญชีรายช่ือ   สวนพรรคที่ไมไดสงผูสมัครเปนบัญชีรายช่ือนั้นก็จะตองได

คะแนนเสียงไมนอยกวารอยละ 10 ของคะแนนดีที่ในเขตเลือกต้ังนั้น 

 ในประเทศอังกฤษ  ไดกําหนดคุณสมบัติของพรรคการเมืองฝายคานที่จะมีสิทธิไดรับ

เงินสนับสนุนจากรัฐจะตองเปนพรรคการเมืองซึ่ งสมาชิกของตนได รับเลือกต้ังให เปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรต้ังแต 2 คนข้ึนไป  หรือพรรคการเมืองซึ่งสมาชิกของตนไดรับเลือกต้ังเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียงคนเดียว  แตไดรับคะแนนเสียงจากการเลือกต้ังทั่วประเทศไมนอย

กวา 150,000 คะแนน 

 ในประเทศญี่ปุน  ไดกําหนดคุณสมบัติของพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิไดรับเงิน

สนับสนุนจากรัฐ  จะตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตามที่กฎหมายไดกําหนดไว  ดังนี้  คือ 

 

 1.พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกของพรรคเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาผูแทน           

( House of Representatives ) หรือสภาที่ปรึกษา ( House of Councillors )  อยางนอย 5 คน 

 

 2.พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกอยางนอย 1 คน  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภา

ผูแทน (House of Representatives ) หรือสภาที่ปรึกษา  (House of Councillors)  และไดรับ

คะแนนเสียงในการเลือกต้ังระดับชาติอยางนอยรอยละ 2 ในการเลือกต้ังทั่วไป (General 

Election)  คร้ังสุดทาย  หรือในการเลือกต้ังอ่ืน ( Ordinary Elections )  2  คร้ังสุดทาย 

 

 จากกรณีสภาพปญหาอันเกิดจากคุณสมบัติของพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิไดรับการ

จัดสรรการสนับสนุน  ผูเขียนมีความเห็นวา  การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ.2541 มาตรา 29  และประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ังในสวนที่

เกี่ยวกับคุณสมบัติของพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิไดรับการจัดสรรการสนับสนุน  ตางก็ไดกําหนดข้ึน

โดยมีเจตนารมณที่จะใหพรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนมานั้นเปนพรรคการเมืองที่มีฐานสนับสนุนที่มี
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รากฐานมาจากประชาชน  และกระจายใหกวางขวางไมกระจุกอยูแตในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  ตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ    แตจากสภาพความเปนจริงทางการเมืองที่เกิดข้ึนกลับทําใหพรรค

การเมืองตางรีบเรงดําเนินการหาสมาชิกและจัดต้ังสาขาของพรรคเพียงเพื่อใหทันกําหนด

ระยะเวลา 180 วันและเพื่อใหจํานวนสมาชิกและสาขาพรรคครบตามที่ไดกําหนดไวในบทบัญญัติ

มาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองและประกาศของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังเทานั้น   โดยไมไดคํานึงวา   สมาชิกพรรคที่หามาไดนั้นไดใหการ

สนับสนุนและศรัทธาพรรคอยางแทจริงหรือไม   สาขาพรรคที่ไดจัดต้ังข้ึนมานั้นมีความเหมาะสม

และพรอมที่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือไม    มิฉะนั้นแลวจะตองถูกลงโทษจากกฎหมาย

พรรคการเมืองโดยการยุบพรรคและไมมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ

การพัฒนาพรรคการเมือง     

 ดังนั้น อาจกลาวไดวา  บทบัญญัติมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 และประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ังในสวนที่

เกี่ยวกับคุณสมบัติของพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนนั้น  ขัดตอ

เจตนารมณของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  กลาวคือ  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  ไดวาง

หลักการใหการจัดต้ังพรรคการเมืองใหกระทําไดโดยงาย  โดยปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 47 

วรรคแรก  ซึ่งไดบัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดต้ังเปนพรรคการเมือง  เพื่อ

สรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชน  และเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตาม

เจตนารมณนั้น  ตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้” 9  และบทบัญญัติมาตรา 328 (1) ซึ่งไดบัญญัติวา  “นอกจากที่มี

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  อยางนอยตองมี

สาระสําคัญดังตอไปนี้  

 (1) การจัดต้ังพรรคการเมืองซึ่งอยางนอยใหกระทําไดโดยบุคคลต้ังแตสิบหาคนข้ึนไป   

และการจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง” 10 

 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการแขงขันทางดานการเมืองระหวางพรรคการเมือง

ดวยกันเอง  และเพื่อใหโอกาสแกบุคคลดีที่มีความรูความสามารถแตไมมีโอกาสไดเขามามีสวน

รวมในทางการเมือง     แตจากบทบัญญัติมาตรา 29  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง  พ.ศ. 2541  และประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  กลับทําใหการดํารง

                                                           

 9 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540. มาตรา 47. 

 10 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540. มาตรา 328 (1). 

DPU



 83

อยูของพรรคการเมืองเปนไปไดดวยความยากลําบาก11   ซึ่งในบางพรรคถูกยุบพรรคโดย

บทบัญญัติของกฎหมายพรรคการเมือง   เนื่องจากไมสามารถดําเนินการหาสมาชิกใหครบ 5,000 

คน  และจัดต้ังสาขาพรรคไดครบ 4 สาขา ภายใน 180 วัน    

อีกทั้งการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541

มาตรา 29 ที่ไดกําหนดใหพรรคการเมืองจะตองดําเนินการหาสมาชิกพรรค 5,000 คนและจัดต้ัง

สาขา 4 สาขา ภายใน 180 วัน  มิฉะนั้นจะตองถูกยุบพรรคตามบทบัญญัติมาตรา 65 (5) นั้น      

ยังเปนการเรงการเจริญเติบโตของพรรคการเมือง  แทนท่ีจะใหพรรคการเมืองเม่ือจัดต้ังข้ึนมาแลว

คอยๆพัฒนาไปดวยความเขมเข็งตามแนวความคิดและอุดมการณของตน   จึงอาจกลาวไดวา

บทบัญญัติมาตรา 29  เปนการตัดตอนการพัฒนาของพรรคการเมือง  ดังนั้น  ถาคณะกรรมการ

การเลือกต้ังไมนําบทบัญญัติมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค

การเมือง พ.ศ.2541 มาใชเปนเกณฑในการกําหนดวาพรรคการเมืองจะมีสิทธิไดรับการสนับสนุน  

อาจจะทําใหในอีกหลายๆพรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรค  เพราะไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ

ดังกลาวได  อาจจะมีการพัฒนาจนกลายเปนพรรคการเมืองที่สมบูรณไดภายในอนาคต 

 ดังนั้น  เมื่อรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณที่จะใหพรรคการเมืองสามารถจัดต้ังไดโดยงาย  

เพื่อกอใหเกิดการแขงขันระหวางพรรคการเมืองดวยกัน   จึงไมควรที่จะนําหลักเกณฑคุณสมบัติ

ของพรรคการเมืองที่กําหนดใหพรรคการเมืองจะตองดําเนินการหาสมาชิกพรรค 5,000 คน และ

จะตองจัดต้ังสาขาพรรคภาคละ 1 สาขา  มาใชเปนเกณฑในการพิจารณาตัดสินวา  พรรคการเมือง

ใดจะมีสถานภาพที่จะดําเนินกิจการทางการเมือง  แตควรที่จะคํานึงถึงความสําคัญของพรรค

การเมืองในแง  การมีสวนรวมที่สําคัญตอการเลือกต้ังดวยการสงผูสมัครในนามของพรรคลงสมัคร

รับเลือกต้ัง  การสงเสริมความรูทางดานการเมืองแกประชาชน  การทําหนาที่ผลักดันเจตนารมณ

ของปวงชน  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการทางการเมือง    

 
3. สภาพปญหาอันเกิดจากหลักเกณฑที่ใชในการคํานวณใหเงินสนับสนุนพรรคการเมือง 
 
 ปจจุบันคณะกรรมการการเลือกต้ังไดออกประกาศกําหนดถึงหลักเกณฑและวิธีการใน

การคํานวณเงินเพื่อจัดสรรใหแกพรรคการเมือง   ทั้งนี้โดยยึดหลักเกณฑตามลําดับความสําคัญที่

                                                           

 11 รังสรรค  ธนะพรพันธ. เรื่องเดยีวกัน, หนา 135. 
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ไดบัญญัติไวในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 

2541 โดยใหคํานวณเงินเพื่อจัดสรรใหแกพรรคการเมือง   ตามหลักเกณฑดังนี้ 12 

 1.จัดสรรตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองเทาที่มีอยูรอยละ 35 

 2.จัดสรรตามจํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่พรรคการเมือง

ไดรับในการเลือกต้ังทั่วไปคร้ังหลังสุดรอยละ 30 

 3.จัดสรรตามจํานวนสมาชิกของพรรคการเมืองรอยละ 20  ใหถือตามจํานวนสมาชิก

พรรคการเมืองซึ่งพรรคการเมืองตรวจสอบและรับรองความถูกตองแลว  ที่แจงตอนายทะเบียนใน

วันที่ยื่นแผนงานและโครงการเสนอรับการจัดสรรเงินสนับสนุน 

 4.จัดสรรตามจํานวนสาขาพรรคการเมืองรอยละ 15  ใหถือตามจํานวนสาขาพรรค

การเมืองที่นายทะเบียนรับรองการจัดต้ังแลวในวันที่ยื่นแผนงานและโครงการเสนอขอรับการ

จัดสรรเงินสนับสนุน  กรณีที่พรรคการเมืองใดมีสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ัง

หนึ่งมากกวาหนึ่งสาขา  ใหนําสาขาพรรคการเมืองของแตละพรรคการเมืองในเขตเลือกต้ังมา

คํานวณเพียงสาขาเดียว 

 

 จากหลักเกณฑที่ใชในการคํานวณเงินเพื่อสนับสนุนแกพรรคการเมืองดังกลาว  ตามที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังไดประกาศกําหนด  สามารถที่จะแยกพิจารณาถึงสภาพปญหาไดดังนี้ 

 
 3.1 สภาพปญหาอันเกิดจากการจัดสรรตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคการเมืองเทาที่มีอยูรอยละ 35  และการจัดสรรตามจํานวนคะแนนเสียงจาก
บัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองไดรับในการเลือกต้ังทั่วไปครั้งหลังสุดรอยละ 30 
 
 จากการที่กฎหมายพรรคการเมืองของไทยนั้นคงบัญญัติไวเพียงอยางกวางๆ วาให

คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูพิจารณากําหนดหลักเกณฑในการคํานวณเงินเพื่อสนับสนุนแก

พรรคการเมือง  โดยใหคํานึงถึงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค  จํานวนคะแนนเสียง

จากบัญชีรายช่ือ  จํานวนสมาชิกของพรรคการเมือง  และจํานวนสาขาของพรรคการเมือง  แตมิได

กําหนดไววาจํานวนจะเปนเทาใดและใหน้ําหนักกับหลักเกณฑใดมากนอยกวากัน  ฉะนั้น  จึง

                                                           

 12 แกไขจากหลักเกณฑเดิมท่ีใหจัดสรรในสัดสวนที่เทากัน  โดยใชหลักเกณฑใหมตามประกาศ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง (ฉบับท่ี3) ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 

2543 
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ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกต้ังวาจะใหความสําคัญกับหลักเกณฑใด

มากกวากัน  

 จากการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังไดประกาศกําหนดใหในการจัดสรรเงินสนับสนุน

ใหแกพรรคการเมืองนั้น  ใหพิจารณาจัดสรรตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค

การเมืองเทาที่มีอยูรอยละ 35  และจัดสรรตามจํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือที่พรรค

การเมืองไดรับในการเลือกต้ังทั่วไปคร้ังหลังสุดรอยละ 30 นั้น จะเห็นไดวา  การที่คณะกรรมการ

การเลือกต้ังไดกําหนดใหถือเอาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนหลักในการพิจารณาคํานวณ

เงินสนับสนุนก็เนื่องจากการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ.2541 มาตรา 58  ไดบัญญัติเอาไววา  “การพิจารณาคํานวณเงินสนับสนุนใหแกพรรค

การเมืองใหคํานึงถึง  จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือของ

พรรคการเมือง ............” อีกทั้งระบบการเลือกต้ังของไทยในปจจุบันก็ไดใหความสําคัญกับ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตการเลือกต้ังมากกวาสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรที่มาจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ  โดยไดกําหนดใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ที่มาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขต 400 คน จากบัญชีรายช่ือเพียง 100 คน    จึงทําให

คณะกรรมการการเลือกต้ังไดกําหนดเกณฑในการคิดคํานวณเงินสนับสนุนโดยใหถือเอาสัดสวน

ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนเกณฑหลักในการพิจารณา  แลวในลําดับตอมาจึงจะ

พิจารณาจากจํานวนคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองไดรับจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ   จึงทํา

ใหทั้งสองหลักเกณฑดังกลาวมีความซ้ําซอนกัน    เนื่องจากในการจัดสรรตามจํานวนคะแนนเสียง

ที่แตละพรรคไดรับจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง   จะมีผลถึงจํานวนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรที่มาจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือที่ไดกําหนดใหมีจํานวน 100 คน       ซึ่งทําใหพรรค

การเมืองขนาดใหญจะไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนในจํานวนที่มากกวาพรรคการเมืองขนาด

กลางและขนาดเล็กที่จัดต้ังข้ึนใหม  เพราะในการเลือกต้ังแบบระบบบัญชีรายชื่อนั้นหากพรรค

การเมืองใดไดรับคะแนนเสียงตํ่ากวารอยละ 5  ก็จะไมไดรับการจัดสรรจํานวนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร 13     

 

 

 

 

                                                           
13 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. มาตรา 100 
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 จากการทําวิจัยภาคสนามโดยทําการสัมภาษณ    นักการเมืองและบุคคลที่
เกี่ยวของ  เกี่ยวกับประเด็นปญหาดังกลาว  มีใจความสรุปไดดังนี้ 
 
 ดร.ทิวา  เงินยวง 14  มีความเห็นวา  เกณฑดังกลาวเกิดข้ึนจากแนวความคิดที่วา  จะ

ทําอยางไรใหพรรคการเมืองขนาดเล็กไดมีโอกาสประกอบกิจกรรมทางดานการเมืองตาม

แนวความคิด  อุดมการณหรือวิธีการของตนเอง  ตรงนี้จึงนําไปสูการใหเงินสนับสนุนโดยผาน

พระราชบัญญัติพรรคการเมือง  แตปญหาที่จะเกิดข้ึนตามมาก็คือ  เมื่อใหเงินสนับสนุนแกพรรค

การเมืองไปแลวสมประสงคกับวัตถุประสงคที่จะใหพรรคการเมืองมีกิจกรรมหรือไม  ที่ผานมา

เนื่องจากกฎหมายมีชองวาง  หมายความวา  กฎหมายเปดโอกาสใหคณะกรรมการการเลือกต้ังที่

ดูแลกฎหมายพรรคการเมืองกําหนดเกณฑเกี่ยวกับการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง  

คณะกรรมการการเลือกต้ังก็ไดคิดคํานวณเปนเปอรเซ็นตจากจํานวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

จํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือ  จํานวนสมาชิก  จํานวนสาขาพรรค    เกณฑตางๆเหลานี้ทํา

ใหพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญก็จะไดรับการจัดสรรเงินจํานวนมาก  พรรคการเมืองขนาดเล็กก็จะ

ไดรับการจัดสรรเงินจํานวนนอย  จึงทําใหการที่จะสงเสริมพรรคการเมืองใหมีความหลากหลาย

และมีการประกอบกิจกรรมทางดานการเมืองจึงไมประสบผลสําเร็จ  ฉะนั้น  ในสวนที่เกี่ยวกับ

หลักเกณฑที่ใหถือตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือ  

สัดสวนในการใหการสนับสนุนจะตองลดลง  เพราะในปจจุบันทิศทางของการเมืองไทยในปจจุบัน

เปนลักษณะที่รัฐใหการสนับสนุนแตพรรคการเมืองขนาดใหญเทานั้น 

 

 แสวง บุญมี 15    เห็นวา  หลักเกณฑในการจัดสรรตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรของพรรคการเมืองรอยละ 35 และการจัดสรรตามจํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือรอย

ละ 30 นั้น  มีความเหมาะสมแลว  เพราะวา  เปนส่ิงที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดมาโดย

ความสามารถของพรรค  และทุกพรรคไดผานเกณฑเดียวกัน คือ ไดผานกระบวนการเลือกต้ังที่เปน

หลักเกณฑเดียวกันตามกฎหมายเลือกต้ัง   แตถาถามวาหลักเกณฑดังกลาวมีความซํ้าซอนกัน  

เปนธรรมหรือไม  คงบอกไดวายังมีความซํ้าซอนกันอยูและยังไมเปนธรรมเทาที่ควร  โดยเฉพาะ

กรณีการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง  เชนสมมุติวา  การเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังหนึ่งซ่ึงมีการ

                                                           
14  ดร.ทิวา เงินยวง,คณบดีนิติศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิต. 7 มีนาคม 2548.   
15  แสวง บุญมี,ผูอํานวยการฝายติดตามประเมินผลสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง.

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง อาคารศรีจุลทรัพย.1 เมษายน 2548.  
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แขงขันกันอยู 3 พรรค  และผลจากการเลือกต้ังมีผลแพชนะกันเพียง 100 คะแนน  โดยพรรคที่ชนะ

ในการเลือกต้ังไดคะแนนเสียง 40,000 คะแนน  พรรคที่แพในการเลือกต้ังที่ไดคะแนนสียง 39,900 

และ 39,800 คะแนน  ตามลําดับ  ผลที่เกิดข้ึนคือ  พรรคที่แพการเลือกต้ังจะไมไดรับเลือกต้ังจาก

เขตเลือกต้ังนั้นเลย   ดังนั้น  จะเห็นไดวาคะแนนเสียงที่แตละพรรคไดรับนั้นมีความแตกตางกัน

เพียงนิดเดียว  แตผลที่เกิดข้ึนทําใหพรรคที่ชนะในการเลือกต้ังไดประโยชนจากสัดสวนตรงนี้ไปแต

เพียงพรรคเดียว  สวนพรรคที่แพก็คือเปนศูนยทันที   ซึ่งตรงนี้ก็ไมใชแตพรรคการเมืองขนาดเล็ก

เทานั้นที่ประสบปญหาในเร่ืองนี้  พรรคการเมืองขนาดใหญและขนาดกลางก็ประสบปญหา

เชนเดียวกัน  ซึ่งข้ึนอยูกับในแตละเขตเลือกต้ัง 

 

 สาโรจน หงษชูเวช 16     มีความเห็นวา  หลักเกณฑในการจัดสรรตามจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองรอยละ 35 และการจัดสรรตามจํานวนคะแนนเสียง

จากบัญชีรายช่ือรอยละ 30 นั้น  มีความเหมาะสมดีอยูแลว  เพราะวา  เมื่อเงินที่ใหนั้นเปนเงิน

สนับสนุนแกพรรคการเมืองจึงสมควรท่ีจะตองใหแกบรรดาพรรคการเมืองที่มีสมาชิกไดรับการ

เลือกต้ังใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดทํางานอยูในสภา  เนื่องจากการจัดต้ังพรรคการเมือง

ข้ึนมานั้นก็เพื่อการเลือกต้ังซ่ึงถือวาเปนหัวใจของการทํางานดานการเมือง  ดังนั้น  จึงคิดวาสัดสวน

ดังกลาวมีความเหมาะสมแลว     

 

 จากการศึกษาหลักเกณฑที่ใชในการคํานวณใหเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใน

ตางประเทศ  พบวา  การใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองในตางประเทศโดยทั่วไปแลวจะยึด

หลักการ  2  ประการ  คือ 17 

 1.พิจารณาจากขนาดของพรรคการเมืองวาเปนเปนเสียงสะทอนของประชาชนจํานวน

เทาใดโดยจะพิจารณาจากคะแนนเสียงที่ไดรับหรือจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค

การเมือง 

 2.พิจารณาจายเปนเงินสมทบตามสวนของรายไดพรรคตามปกติ  เนื่องจากรายไดจาก

การบริจาค  ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 

                                                           
16 สาโรจน หงษชูเวช,หัวหนาสํานักงานการเมือง (ฝายการเมือง) พรรคไทยรักไทย. อาคารชินวัตร 

ทาวเวอร 3. 4 เมษายน 2548.  

 17 ชัยวัฒน วงศวัฒนศาสนต. ธนกิจการเมืองกับการปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543, หนา 167. 
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 โดยในประเทศเยอรมันจะพิจารณาคํานวณเงินสนับสนุน  จากผลงานของแตละพรรค

ที่ไดรับคะแนนเสียงจากประชาชนในการเลือกต้ัง  โดยพรรคการเมืองจะไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ

เปนจํานวน 1 มารค ตอคะแนนเสียง 1 คะแนนที่เปนคะแนนดีที่พรรคการเมืองนั้นไดรับสําหรับ

บัญชีรายช่ือของพรรคในการเลือกต้ังสภาแหงยุโรป  สภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธรัฐ  หรือการ

เลือกต้ังสูสภาแหงมลรัฐตางๆ แตถาพรรคการเมืองนั้นมิไดสงเปนบัญชีรายช่ือเขาสมัครรับเลือกต้ัง

ก็ยังอาจคิดจํานวนเงินไดจากคะแนนเสียงที่คนของพรรคไดรับจากเขตเลือกต้ัง  โดยจะไดคะแนน

เสียงละ 1 มารค เชนเดียวกัน   และสําหรับคะแนนเสียง 5 ลานคะแนนเสียงแรกของแตละพรรค

การเมืองจะไดรับเงินอีก 1.30 มารค 

 ในประเทศอังกฤษจะพิจารณาคํานวณเงินสนับสนุน  จากจํานวนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรประกอบกับจํานวนคะแนนเสียงที่แตละพรรคการเมืองไดรับในการเลือกต้ัง   โดย

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง 1 คนจะไดรับเงินสนับสนุนเปนจํานวน 500 ปอนด  

และจะไดรับเพิ่มอีก 1 ปอนด ตอคะแนนเสียงที่ไดรับจากการเลือกต้ังทุกๆ 200 คะแนน 

 ในประเทศญ่ีปุนจะพิจารณาคํานวณเงินสนับสนุน  จากผลงานของแตละพรรคที่ไดรับ

คะแนนเสียงจากประชาชนในการเลือกต้ังคูณดวย 1/4  คูณดวยรอยละของคะแนนเสียงที่พรรค

การเมืองไดรับ 

 

 จากสภาพปญหาอันเกิดจากหลักเกณฑในการจัดสรรเงินสนับสนุนตามจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และการจัดสรรตามจํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อที่พรรค

การเมืองไดรับ   ผูเขียนมีความเห็นวา  ในเมื่อเปนเร่ืองของจํานวนเงิน “ภาษี” ของประชาชนที่รัฐ

นํามาเพื่อใชในการสนับสนุนแกพรรคการเมือง   ก็ควรที่จะคํานึงถึงจํานวนของคะแนนเสียงที่พรรค

การเมืองแตละพรรคไดรับจากประชาชนในการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ   เปนหลักเกณฑในการ

พิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนใหแกพรรคการเมือง    เพราะจํานวนคะแนนเสียงของประชาชนทุก

คนทุกคะแนนเสียงที่ไดลงใหแกพรรคการเมืองจะถูกนํามาใชในการคิดคํานวณเงินสนับสนุนทุก

คะแนนเสียง   ซึ่งไมเหมือนกับการเลือกต้ังแบบแบงเขตที่ใชระบบเสียงขางมากจึงทําใหคะแนน

เสียงของประชาชนที่ไดลงใหแกผูสมัครรับเลือกต้ังที่เปนฝายแพในการเลือกต้ังนั้นเสียเปลาไป  อีก 

ทั้งยังจะเปนเสียงสะทอนถึงความนิยมของประชาชนที่มีตอพรรคการเมืองแตละพรรค   และจะเปน

การพิสูจนวาประชาชนไดใหความนิยมชมชอบในพรรคใด   นโยบายของพรรคใด  มิไดแปร

เปล่ียนไปตามคานิยมหรือกระแสนิยมที่มีตอผูสมัครแตละคนในเขตเลือกต้ังนั้น   และจะทําให

พรรคการเมืองตางตองรีบขยายฐานของพรรคโดยการหาสมาชิกพรรค  สรางความเล่ือมใสศรัทธา
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ในตัวของพรรค  นโยบายของพรรคแกประชาชน  เพื่อที่จะใหประชาชนใหการสนับสนุนพรรคของ

ตน    อีกทั้งจากระบบการเลือกต้ังในประเทศไทย  ที่ไดกําหนดใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรที่มาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังจํานวน 400 คน และจํานวนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรที่มาจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ 100 คน  ยังทําใหพรรคการเมืองทั้งหลายตางก็ไปให

ความสําคัญกับตัวบุคคลที่พรรคจะสงลงสมัครรับเลือกต้ังในแบบแบงเขต  มากกวาที่จะให

ความสําคัญกับประชาชน 

 
 3.2 สภาพปญหาอันเกิดจากการจัดสรรตามจํานวนสมาชิกของพรรคการเมือง 
 
 การเปนสมาชิกของพรรคการเมืองถือวาเปนเสรีภาพของบุคคลซึ่งไดรับรองไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  และเปนการแสดงออกซึ่งเจตนารมณวา

บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีความนิยมชมชอบกับแนวนโยบายหรืออุดมการณของพรรคการเมืองใด  จึง

ไดสมัครใจที่จะเขารวมในอุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมืองนั้น     ฉะนั้นจึงอาจกลาวได

วา  สมาชิกพรรคการเมืองมีความสําคัญอยางยิ่งตอพรรคการเมือง  ถือไดวาเปนองคประกอบที่

จําเปนตอการดํารงสถานะของพรรคการเมือง  และยังถือวาเปนส่ิงที่บงช้ีถึงการยอมรับของ

ประชาชนที่มีตอพรรคการเมืองนั้นๆ 

 แตจากการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังไดประกาศกําหนดใหถือจํานวนสมาชิกของ

พรรคการเมืองเปนตัวแปรที่สําคัญประการหนึ่งของหลักเกณฑในการจัดสรรเงินสนับสนุนใหแก

พรรคการเมือง  จึงทําใหพรรคการเมืองในบางพรรคใชกลยุทธในการเรงหาสมาชิกพรรคเพื่อหวัง

ผลประโยชนในสัดสวนของการจัดสรรเงินสนับสนุน  โดยมิไดคํานึงถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายพรรคการเมือง  ที่ตองการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในทางการเมืองและเพื่อให

พรรคการเมืองมีฐานสนับสนุนที่มีรากฐานมาจากประชาชนอยางแทจริง  และไดกอใหเกิดปญหา

ความซํ้าซอนของสมาชิกพรรคการเมือง  กลาวคือ  จากการตรวจสอบของคณะกรรมการการ

เลือกต้ังพบวา  มีสมาชิกของพรรคการเมืองที่เปนสมาชิกเกินกวาหนึ่งพรรค  โดยในจํานวน 4 คนที่

เปนสมาชิกของพรรคการเมืองอยางนอย 1 คนจะเปนสมาชิกของพรรคการเมืองเกินกวาหนึ่งพรรค   

ซึ่งจากปญหาความซํ้าซอนของสมาชิกพรรคการเมืองดังกลาว  อาจจะมีสาเหตุมาจากกลยุทธและ

วิธีการระดมหาสมาชิกของแตละพรรคการเมืองเพื่อหวังผลประโยชนในสัดสวนในการจัดสรรเงิน

สนับสนุน  โดยมิไดใหความสําคัญกับการตรวจสอบถึงความซ้ําซอนของบุคคลที่จะเขามาเปน

สมาชิกของพรรคทั้งที่ในขอบังคับของในบางพรรคไดกําหนดเอาไววา  “บุคคลที่จะเขามาเปน

สมาชิกของพรรคจะตองไมเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืน”  หรืออาจจะมีสาเหตุมาจากการที่
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บุคคลไดเขามาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองโดยมีเจตนาที่ตองการจะเปนสมาชิกของพรรค

การเมืองหลายพรรค  เพื่อผลประโยชนจากเงินเล็กๆนอยๆที่ในบางพรรคการเมืองไดเสนอให  หรือ

เพื่อผลประโยชนที่ตนเองคาดหวังในการที่ไดเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในหลายพรรค  โดย

มิไดใสใจวาตนเองไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนอยูกอนหนานี้แลว  ดังนั้นจึงเห็นไดวา  

มาตรฐานในการหาสมาชิกพรรคของแตละพรรคการเมืองไมเปนมาตรฐานเดียวกัน  แตข้ึนอยูกับ

ขอบังคับของแตละพรรคการเมือง 

 นอกจากสาเหตุจากพรรคการเมืองและผูที่สมัครเปนสมาชิกของพรรคการเมือง

ดังกลาวขางตนแลว  ปญหาความซ้ําซอนของสมาชิกพรรคการเมืองที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  

ปญหาทางขอกฎหมาย  กลาวคือ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  

พ.ศ. 2541  ไมมีบทบัญญัติมาตราใดที่ระบุหามมิใหบุคคลเปนสมาชิกพรรคการเมืองใน

ขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรค  ซึ่งถาหากนํามาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติพรรคการเมือง

ฉบับเดิมจะพบวามีขอความที่ไดระบุหามมิใหเปนสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวา

หนึ่งพรรค  ทั้งที่ระบุไวในคุณสมบัติของสมาชิกพรรค  และการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกพรรค  

ซึ่งสามารถเปรียบเทียบพระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับตางๆ ไดตามตารางเปรียบเทียบดังนี้ 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 18 กฤช เอื้อวงศ. "สมาชิกพรรคการเมืองซ้ําซอน : ประเด็นที่ควรคํานึงถึง."  วารสารพรรค

การเมืองสัมพันธ. ปที่ 8, ฉบับที่ 6. สิงหาคม - กันยายน 2546, หนา 8-9. 
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ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.พรรคการเมือง   อดีต  :  ปจจุบัน 

(เฉพาะมาตราที่เกี่ยวของกบัการหามเปนสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกนัเกนิกวาหนึง่พรรค) 

 

พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ. มาตราทีเ่กี่ยวของ  และขอความที่ระบุ 

 

 

พ.ร.บ.พรรคฯ พ.ศ.2498 

 

พ.ร.บ.พรรคฯ พ.ศ.2511 

 

 

 

 

 

พ.ร.บ.พรรคฯ พ.ศ. 2517 

 

 

 

 

 

พ.ร.บ.พรรคฯ พ.ศ. 2524 

 

 

 

พ.ร.บ.พรรคฯ พ.ศ. 2541 

ไมมีมาตราใดระ บุห ามการ เปนสมา ชิกพรรคการ เ มืองใน

ขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรค 

ม.15  สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองสิ้นสุดลงเมื่อ 

         (3) ยายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่น 

ม.26  หามมิใหผูใดเปนสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกิน 

         กวาหนึ่งพรรค 

ม. 42  ผูใดฝาฝนตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไม 

          เกินหนึ่งพันบาท 

ม. 20  สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองส้ินสุดลงเมื่อ 

           (3) ยายไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืน 

ม. 31  หามมิใหผูใดเปนสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกิน 

           หนึ่งพรรค 

ม. 49  ผูใดฝาฝนตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไม 

           เกินหนึ่งหมื่นบาท 

ม. 44  หามมิใหผูใดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกัน 

           เกินกวาหนึ่งพรรค 

ม. 63  ผูใดฝาฝนมาตรา 44 วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

           หนึ่งหม่ืนบาท 

ไมมีมาตราใดระ บุห ามการ เปนสมา ชิกพรรคการ เ มืองใน

ขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรค 
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 จากตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติพรรคการเมือง  อดีต  :  ปจจุบัน  ดังกลาว

ขางตน  จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 ที่ใช

บังคับอยูในปจจุบัน ไดยกเลิกบทบัญญัติที่หามการเปนสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกิน

กวาหนึ่งพรรค  ทั้งที่พระราชบัญญัติพรรคการเมืองทั้ง 3 ฉบับกอนหนานี้ไดระบุหามมิใหเปน

สมาชิกพรรคการเมืองเกินกวาหนึ่งพรรคในขณะเดียวกันไว  รวมทั้งยังไดมีบทกําหนดโทษแกผูที่ทํา

การฝาฝนไวอยางชัดเจน   ดังนั้น  จากปญหาทางขอกฎหมายดังกลาวจึงเปนชองวางใหพรรค

การเมืองระดมหาสมาชิกจนกอใหเกิดปญหาความซํ้าซอนของสมาชิกพรรคการเมืองเปนจํานวน

มาก 

 ในปจ จุบัน เพื่ อที่ จะแก ไขปญหาความ ซํ้าซ อนของสมาชิกพรรคการ เมื อง  

คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงไดมีมติไมใหนํารายช่ือของประชาชนที่ตรวจสอบแลวพบวาเปน

สมาชิกของพรรคการเมืองเกินกวาหนึ่งพรรคมาใชคํานวณใหกับทั้งสองพรรคที่ประชาชนผูนั้นถือ

บัตรสมาชิกอยู  ทั้งนี้การตัดปญหาความซํ้าซอนของสมาชิกพรรคการเมืองดังกลาว  ก็เพื่อทําให

พรรคการเมืองตระหนักวาการใชวิธีการระดมหาสมาชิกใหมีจํานวนมากโดยมิไดตรวจสอบวา

บุคคลดังกลาวไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนอยูกอนแลวหรือไม  เพื่อนํามาเปนตัวแปรของ

การคํานวณเงินสนับสนุนนั้นจะไมสามารถกระทําไดอีก 

 
 จากการทําวิจัยภาคสนามโดยทําการสัมภาษณ    นักการเมืองและบุคคลที่
เกี่ยวของ  เกี่ยวกับประเด็นปญหาดังกลาว  มีใจความสรุปไดดังนี้ 
 

 ดร.ทิวา เงินยวง 19  มีความเห็นวา  ในกรณีการจัดสรรเงินสนับสนุนตามจํานวนของ

สมาชิกพรรคการเมืองนั้น  ในปจจุบันไดกอใหเกิดปญหาสมาชิกพรรคการเมืองซ้ําซอน  ซึ่งจะมี

ปญหาคอนขางมากเนื่องจากเปนตัวแปรที่สําคัญของการที่จะไดรับเงินสนับสนุน  โดยท่ีประเด็น

ปญหานี้ก็จะเกิดจากการที่ประชาชนบางคนเม่ือไดเขาไปเปนสมาชิกของพรรคหนึ่งอยูแลวแตก็ได

เขาไปมีชื่อเปนสมาชิกของอีกพรรคหนึ่งโดยที่ตนเองไมไดเขาสมัครเปนสมาชิกของพรรคนั้น  จึงได

กอใหเกิดปญหาสมาชิกพรรคการเมืองซํ้าซอนข้ึน  ซึ่งขณะนี้ก็ไดมีการเสนอใหแกไขแลววา  จะทํา

อยางไรใหประชาชนเปนสมาชิกของพรรคการเมืองแตเพียงพรรคเดียว  แตถาในการแกนั้นเปนการ

แกที่ไดกําหนดวาการเปนสมาชิกพรรคการเมืองแตเพียงพรรคเดียวแลวเปนความผิด  จะเทากับวา

                                                           
19 ดร.ทิวา เงินยวง,คณบดีนิติศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิต. 7 มีนาคม 2548.  
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เปนการผลักใหประชาชนพนการเมืองซึ่งจะผิดกับแนวความคิดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้  ซึ่งบอกวา  

“การเมืองเปนเร่ืองของพลเมือง”  เพราะฉะนั้นจึงใหต้ังพรรคการเมืองโดยงาย  ใหคนเขารวมกับ

พรรคการเมืองใหมากที่สุด  ถาไปกําหนดโทษข้ึนก็จะเหมือนเปนการทําใหเสียสิทธิ  เพราะฉะนั้น  

ถาไปกําหนดโทษแกบุคคลท่ีเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมือง 2 พรรค  ก็เทากับวาเปนการผลัก

ใหประชาชนออกไปจากการเมืองเนื่องจากคงไมมีประชาชนคนใดที่จะเส่ียงกับการที่ไดเขาไปเปน

สมาชิกของพรรคการเมือง  เนื่องจากอาจจะตองไดรับโทษ  โดยที่ตนเองไมไดเปนผูกระทําข้ึน 

  

 แสวง บุญมี 20    มีความเห็นวา  ในเร่ืองของการจัดสรรเงินสนับสนุนตามจํานวน

สมาชิกของพรรคการเมืองนั้นยังมีปญหาอยู  เนื่องจากมาตรฐานในการหาสมาชิกของแตละพรรค

การเมืองนั้นไมไดเปนมาตรฐานที่เหมือนกันทุกพรรค  นอกจากนี้ยังมีปญหาเร่ืองความซ้ําซอนกัน

ของสมาชิก  ซึ่งจะเห็นไดจากผลการเลือกต้ังของในบางพรรคที่บอกวามีสมาชิกพรรคมาก  แตกลับ

ไดรับคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือนอยกวาจํานวนสมาชิกที่ตนมี 

  

 สาโรจน หงษชูเวช 21  มีความเห็นวา  การจัดสรรเงินสนับสนุนตามจํานวนของ

สมาชิกพรรคการเมืองนั้น  ในปจจุบันไดกอใหเกิดปญหาสมาชิกพรรคการเมืองซ้ําซอน  โดยปญหา

ดังกลาวเกิดจากการที่ประชาชนไดเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่งอยูแลว  แตเมื่อมีพรรค

การเมืองที่จัดต้ังข้ึนใหมเกิดข้ึนก็ไดเขาไปสมัครเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนใหม  ซึ่ง

ตามมติของคณะกรรมการการเลือกต้ังสมาชิกในสวนที่ซ้ําซอนกันจะไมถูกนํามานับ  แตในขณะที่

พรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนมาเพื่อหวังเงินจากกองทุนฯ ก็ไดไปหาสมาชิกที่ยังไมไดเขาเปนสมาชิก

ของพรรคใดแลวก็มาขอรับเงินจากกองทุนฯ  ดังนั้นในประเด็นนี้มีความเห็นวา  หลักเกณฑของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังจะตองมีการปรับปรุง  โดยการกําหนดเกณฑข้ันตํ่าใหพรรคการเมืองที่

จะมีสิทธิไดรับเงินจากเกณฑการจัดสรรนี้จะตองมีสมาชิก 50,000 – 100,000 คน  ถาพรรค

การเมืองใดมีจํานวนสมาชิกไมถึงเกณฑกําหนดดังกลาวก็จะไมมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรเงิน

สนับสนุนตามหลักเกณฑนี้  ซึ่งก็จะเปนแรงกระตุนใหพรรคการเมืองขยายฐานสมาชิกของตนเอง  

                                                           
20 แสวง บุญมี,ผูอํานวยการฝายติดตามประเมินผลสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง. 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง อาคารศรีจุลทรัพย.1 เมษายน 2548.   
21 สาโรจน หงษชูเวช,หัวหนาสํานักงานการเมือง (ฝายการเมือง) พรรคไทยรักไทย.อาคารชินวัตร 

ทาวเวอร 3.4 เมษายน 2548.  
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เนื่องจากพรรคการเมืองจะเขมแข็งไดนั้นก็จะตองมีสมาชิกพรรคเปนจํานวนมาก  เหมือนอยางเชน

พรรคคอมมิวนิสตในประเทศจีนซึ่งมีสมาชิกพรรคมากกวาประชากรทั้งหมดของประเทศไทย  จึง

ทําใหพรรคคอมมิวนิสตในประเทศจีนมีความเขมแข็ง   และควรที่จะระบุลงไปดวยวา  เงินที่ไดรับ

จากการจัดสรรตามสัดสวนนี้ไมสามารถนําไปใชในแผนงานอ่ืนได  ตองใชเพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับสมาชิกเทานั้น  เพราะวาปกติแลวกองทุนฯ จะใหเอาเงินที่ไดรับจากการจัดสรรไป

เฉล่ียกับแผนงานอ่ืนๆไดซึ่งถาพรรคนั้นเนนแผนงานดานการบริหารก็จะเอาเงินที่ไดรับจากการ

จัดสรรตามเกณฑของสมาชิกพรรคไปใชในดานการบริหารหมดไมไดนํามาใชในการทํางานดาน

สมาชิกพรรค  ดังนั้น  เมื่อพรรคการเมืองไดรับเงินสนับสนุนมาจากการจัดสรรตามจํานวนสมาชิก

พรรคก็จะตองนําเงินดังกลาวไปใชเกี่ยวกับสมาชิกไมวาจะเปนการอบรมสัมมนาสมาชิก  การให

ความรูทางการเมืองแกสมาชิก  เพราะเทาที่ผานมานั้นไมไดมีการกําหนด  เมื่อไมมีการกําหนดจึง

ทําใหพรรคการเมืองที่ไมเห็นความสําคัญของสมาชิกก็จะนําเงินไปใชในดานอ่ืนซึ่งมันผิดตอ

วัตถุประสงค 
  
 จากการศึกษาหลักเกณฑที่ใชในการคํานวณใหเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใน

ตางประเทศ   พบวา  ในตางประเทศไมวาจะเปนประเทศเยอรมัน  อังกฤษหรือญ่ีปุน  ไมมี

หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองที่ใหถือเอาจํานวนสมาชิกของพรรค

การเมืองเปนเกณฑในการคํานวณเงินสนับสนุนเหมือนดังเชนประเทศไทย  แตในประเทศเยอรมัน

จะใชวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนใหแกพรรคการเมืองโดยพิจารณาถึงจํานวนเงินคาบํารุงพรรคที่

พรรคการเมืองไดรับจากสมาชิกของพรรคเปนเกณฑ  โดยรัฐจะจายสบทบใหอีก 0.50 มารคในแต

มารคที่พรรคการเมืองไดรับ  เพราะถือวาพรรคใดที่เก็บคาบํารุงพรรคไดมากก็เทากับวาพรรคนั้นมี

สมาชิกพรรคที่ไดใหการสนับสนุนพรรคมาก  และเปนสมาชิกที่ใหการสนับสนุนพรรคอยางแทจริง  

สวนในประเทศอังกฤษและญ่ีปุนไมมีหลักเกณฑดังกลาว 

 

 จากสภาพปญหาอันเกิดจากการจัดสรรเงินสนับสนุนตามจํานวนสมาชิกของพรรค

การเมือง    ผูเขียนเห็นวา   ในการสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองประชาชนควรที่จะเขามา

เปนสมาชิกดวยความสมัครใจ  และมีความเล่ือมใสศรัทธาในตัวของพรรค  นโยบายของพรรค

การเมืองอยางแทจริง  การเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองจึงควรที่จะตองผานข้ันตอนตางๆ 

อยางเชน  จะตองมีสวนรวมในกิจกรรมของพรรคการเมืองเปนระยะเวลา 1 ป  จึงจะสามารถเขา

เปนสมาชิกพรรคได  ไมใชวาเพียงแตมากรอกใบสมัครแลวก็สามารถเขาเปนสมาชิกพรรคไดทันที  
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ซึ่งจะทําใหสมาชิกที่พรรคการเมืองหามาไดนั้นเปนสมาชิกที่มีคุณภาพและใหการสนับสนุนพรรค

การเมืองอยางแทจริง  มิใชบอกวามีสมาชิกพรรคมากแตไดรับคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือนอย

กวาจํานวนสมาชิกที่ตนมี  ดังนั้น จึงควรท่ีจะแกไขหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนแก

พรรคการเมืองที่คณะกรรมการการเลือกต้ังไดประกาศกําหนดใหถือเอาจํานวนของสมาชิกพรรค

เปนเกณฑในการคํานวณเงินสนับสนุนใหแกพรรคการเมือง  มาเปนการจัดสรรเงินสนับสนุนใหแก

พรรคการเมืองโดยพิจารณาถึงจํานวนเงินที่เปนคาบํารุงพรรคที่พรรคการเมืองเก็บไดจากสมาชิก

ของพรรคเปนหลัก  โดยจัดสรรเงินสนับสนุนใหแกพรรคการเมืองเปนเงินสมทบใหตามสัดสวนของ

เงินที่พรรคเก็บไดจากสมาชิกพรรคเหมือนดังเชนหลักเกณฑของประเทศเยอรมัน     

 
 3.3 สภาพปญหาอันเกิดจากการจัดสรรตามจํานวนสาขาของพรรคการเมือง 
 
 สาขาพรรคการเมือง  ถือไดวาเปนองคประกอบที่สําคัญของพรรคการเมืองเนื่องจาก

เปนรากฐานของพรรคการเมืองและเปนจุดเช่ือมตอระหวางสมาชิกกับพรรคการเมือง  ตลอดจนยัง

เปนกลไกในการขับเคล่ือนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองใหมีการแพร

ขยายออกไปยังภูมิภาคตางๆไดอยางทั่วถึง  โดยที่สาขาของพรรคการเมืองจะเปนแหลงในการให

ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชน  เปนแหลงรวบรวมขอมูลขาวสาร  ทราบถึงปญหา

และความตองการของประชาชนในพื้นที่  เพื่อใหพรรคการเมืองนําไปกําหนดเปนนโยบายและ

แนวทางในการดําเนินงานของพรรค  อีกทั้งยังเปนกลไกที่สําคัญในการนํานโยบายของพรรค

การเมืองไปสูการปฏิบัติในทองที่ตางๆ   

 แตจากหลักเกณฑที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดใหนําจํานวนของสาขา

พรรคการเมืองมาเปนตัวแปรที่สําคัญในการคํานวณเพื่อจัดสรรเงินสนับสนุนใหแกพรรคการเมือง  

ทําใหพรรคการเมืองที่ไดจัดต้ังข้ึนในภายหลังป พ.ศ.2541  จึงพากันจัดต้ังสาขาพรรคข้ึนในจังหวัด

ตางๆ กันเปนจํานวนมาก    อาทิเชน 22  พรรคชาติประชาธิปไตย  มีจํานวนสาขาพรรคทั้งหมด 310 

สาขา  พรรคคนขอปลดหนี้  208 สาขา  พรรคเสรีประชาธิปไตย  217 สาขา  พรรคเกษตรกาวหนา   

69 สาขา  พรรคไทยชวยไทย 42 สาขา พรรคกสิกรไทย 31 สาขา  พรรคแผนดินไทย  28 สาขา  

พรรคชีวิตที่ดีกวา  22 สาขา  ฯลฯ    แตจากสภาพความเปนจริงที่เกิดข้ึนในทางการเมืองนั้นกลับ

ปรากฏวา  พรรคการเมืองขนาดเล็กเหลานี้ถึงแมวาจะมีสาขาของพรรคเปนจํานวนมาก  แตเมื่อ

ภายหลังการเลือก ต้ังทั่ ว ไปเสร็จ ส้ินกลับไมมีสมาชิกของพรรคได รับการเลือก ต้ัง เปน

                                                           

 22 มติชน, 25 พฤศจิกายน 2546, หนา 13. 
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแมแตคนเดียวหรือมีเพียง 1-2 คนเทานั้น  จึงเห็นไดวา  พรรคการเมือง

ขนาดเล็กที่ไดจัดต้ังข้ึนใหมรีบเรงดําเนินการจัดต้ังสาขาพรรคข้ึนมาใหมีจํานวนมากก็เพื่อหวัง

ผลประโยชนในการไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนนั่นเอง  โดยมิไดคํานึงถึงวาสาขาของพรรคที่ไดจัดต้ัง

ข้ึนมานั้นมีความพรอมที่จะดําเนินกิจกรรมทางดานการเมืองหรือไม  จึงทําใหสาขาของพรรค

การเมืองเหลานี้มิไดเปน “ฐานของพรรคการเมือง” ที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง  แตในทางตรงกัน

ขามกลับไดสรางปญหาแกพรรคการเมืองนั้นเอง  กลาวคือ  ในบางพรรคเกิดการแบงพรรคแบง

พวกข้ึนภายในพรรคอันเนื่องมาจากสาเหตุของเงินที่จะไดรับจากการสนับสนุนจากรัฐ  มีการกอต้ัง

สาขาพรรคข้ึนมาเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐแตก็มิไดใชจายเงินใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกสาขาพรรค  ในบางพรรคก็มีการจัดต้ังสาขาพรรคอยางเลื่อนลอยหรือไมมีตัวตน  หรือใน

บางพรรคไดจัดต้ังสาขาพรรคโดยไมมีสถานที่ทําการเปนของตนเอง  การบริหารจัดการภายใน

สาขาพรรคมีปญหาเพราะเกิดจากความไมพรอมที่จะจัดต้ัง 23 

 ในปจจุบันคณะกรรมการการเลือกต้ังไดออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ

จัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองตามจํานวนของสาขาพรรคใหม  โดยไดกําหนดไววา  ถาหาก

พรรคการเมืองใดมีสาขาของพรรคจํานวนต้ังแต 2 สาขาข้ึนไปในเขตเลือกต้ังเดียว  จะถูกนับเปน

สาขาเดียวในการคิดคํานวณเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง   

 
 จากการทําวิจัยภาคสนามโดยทําการสัมภาษณ   นักการเมืองและบุคคลที่
เกี่ยวของ  เกี่ยวกับประเด็นปญหาดังกลาว  มีใจความสรุปไดดังนี้ 
 

 ดร.ทิวา เงินยวง 24  มีความเห็นวา  กรณีของเกณฑการจัดสรรตามจํานวนสาขาของ

พรรคการเมืองนั้นก็ไดกอใหเกิดปญหาข้ึน   คือ  กรณีที่ในบางพรรคการเมืองไดดําเนินการจัดต้ัง

สาขาพรรคใหมีจํานวนมาก  เพื่อมุงหวังผลประโยชนในการที่จะไดรับเงินสนับสนุน  แตในการ

จัดต้ังสาขาพรรคของพรรคการเมืองเหลานั้นกลับไมมีตัวตนของสาขาที่ไดจัดต้ังข้ึน  โดยในบาง

พรรคไดใชวิธีการข้ึนปายช่ือวาเปนที่ทําการสาขาพรรคแลวก็ถายรูปสาขาดังกลาวที่ไดจัดต้ังข้ึน

แลวนํามายื่นตอคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อใหรับรองในการจัดต้ังสาขาพรรคนั้นๆ  เมื่อ

                                                           

 23 ปรีชา หงษไกรเลิศ. “ ฐานของพรรคการเมืองอยูที่ไหน.“ วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ. ปที่ 

8, ฉบับที่ 3. กุมภาพันธ – มีนาคม 2546, หนา 15. 
24 ดร.ทิวา เงินยวง,คณบดีนิติศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิต. 7 มีนาคม 2548.  
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คณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับรองในการจัดสาขานั้นแลวก็ทําการถอดปายชื่อที่ทําการพรรคออก

แลวก็ดําเนินกิจการคาขายอ่ืนๆ  โดยในบางสาขาของพรรคการเมืองคณะกรรมการการเลือกต้ังยัง

ไมทราบเลยวาไดจัดต้ังอยูที่ใดและมีความเหมาะสมหรือไม    ซึ่งประเด็นปญหาตรงนี้ก็ตองข้ึนอยู

กับคณะกรรมการการเลือกต้ังวาจะมีวิธีการที่จะแกไขปญหาในเร่ืองนี้อยางไร  ควรจะกําหนด

มาตรฐานข้ันตํ่าของสาขาพรรคการเมืองหรือไม  หรืออาจจะพิจารณาจากกิจกรรมที่สาขาของ

พรรคการเมืองไดจัดข้ึนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขามามีสวนรวม  เพื่อนํามาประกอบกับ

เกณฑในการจัดสรรเงินสนับสนุนดังกลาว 

 

  แสวง บุญมี 25    มีความเห็นวา  ในเร่ืองนี้เห็นวาเปนปญหาเชนกัน  กับเร่ืองของ

สมาชิกพรรค  เพราะการจัดต้ังสาขาของแตละพรรคการเมืองเปนการจัดต้ังข้ึนตามขอบังคับ  ตาม

กฎหมายพรรคการเมืองของแตละพรรค  จึงยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน  

 

 สาโรจน หงษชูเวช 26    มีความเห็นวา  การที่พรรคการเมืองในประเทศไทยได

ดําเนินการจัดต้ังสาขาพรรคข้ึน  ก็เพราะวาสาขาพรรคนั้นเปน  “ผูที่มีสิทธิออกเสียง” (VOTER)  จึง

ทําใหบุคคลภายในพรรคที่มีความประสงคจะสนับสนับสนุนพรรคพวกของตนใหมีตําแหนงในทาง

การเมือง  จึงดําเนินการจัดต้ังสาขาพรรคขึ้น  โดยวิธีการเอาพรรคพวกของตนเองเขามาเปน

กรรมการบริหารสาขาพรรค  โดยไมไดมีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริหารสาขา

พรรค  จึงกอใหเกิดปญหาข้ึนไมวาจะเปนกรณีที่กรรมการบริหารสาขาพรรคไมยื่นบัญชีทรัพยสิน  

ไมมีความรูวาในฐานะกรรมการบริหารสาขาพรรคมีหนาที่ตามกฎหมายอยางไรบาง   ดังนั้นสาขา

พรรคจึงเปนเคร่ืองมือในทางการเมืองมากกวาที่จะใชดําเนินงานทางการเมืองและเปนตัวแทนของ

พรรคอยางแทจริง  การจัดต้ังสาขาพรรคจึงเปนแคการเอาช่ือไปใสใหครบตามที่กฎหมายได

กําหนด  เพราะฉะนั้น  จึงควรที่จะพิจารณาวาสาขาของพรรคการเมืองใดไมมีกิจกรรมของสาขา   

คณะกรรมการการเลือกต้ังก็จะตองไมใหเงินสนับสนุนตามสัดสวนนี้   เพราะเมื่อใหไปแลวก็จะเกิด

ปญหาข้ึน  ไมวาจะเปนกรณีที่ใหสาขาพรรคจัดทําเอกสารปลอมเพื่อขอเบิกเงินจากกองทุนฯ   

                                                           
25 แสวง บุญมี,ผูอํานวยการฝายติดตามประเมินผลสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง. 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง อาคารศรีจุลทรัพย.1 เมษายน 2548.  
26 สาโรจน หงษชูเวช,หัวหนาสํานักงานการเมือง (ฝายการเมือง) พรรคไทยรักไทย.อาคารชินวัตร 

ทาวเวอร 3.4 เมษายน 2548.  
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ดังนั้นจึงมีความเห็นวา  คณะกรรมการการเลือกต้ังควรที่จะกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าในการจัดต้ัง

สาขาพรรคการเมือง  โดยคณะกรรมการการเลือกต้ังจะตองเขามาชวยเหลือทางดานการเงินโดย

อาจจะตองเขามาชวยเหลือทางการเงินประมาณ 50 เปอรเซ็นต  กับสาขาพรรคที่ไดตามเกณฑ

มาตรฐานตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  ซึ่งอาจจะกําหนดใหพรรคการเมืองจัดต้ังสาขา

ตามเกณฑมาตรฐานพรรคละ 4 สาขาตอปกอน  อีกทั้งถาพรรคการเมืองใดสามารถที่จะจัดต้ัง

สาขาพรรคไดตามเกณฑที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  คณะกรรมการการเลือกต้ังจะตอง

จัดสรรเงินสนับสนุนใหแกพรรคการเมืองนั้น  ซึ่งจะตองไมใชจํานวนเงิน 600 บาทหรือ 1,500 บาท  

แตจะตองเปนจํานวนเงินที่มากกวานี้โดยอาจจะเปนเดือนละ 20,000 – 30,000 บาทหรือปละ 

300,000 บาท  ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถที่จะใหการสนับสนุนไดอยางนี้  คิดวาก็จะ

เปนการใชเงินจํานวนที่ไมมากเมื่อเทียบกับการที่ไดใหเงินแกพรรคการเมืองนําไปทํากิจกรรมอบรม

สัมมนา  ซึ่งในการจัดอบรมสัมมนาในแตละคร้ังนั้นมีการใชจายเงิน  80,000 – 100,000 บาท  ซึ่ง

ในการจัดอบรมสัมมนาในแตละคร้ังก็ไมรูวาจะไดผลมากนอยเพียงใด  เพราะไมมีการประเมินทั้ง

จากพรรคการเมืองเองและจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง       
 
 จากการศึกษาหลักเกณฑที่ใชในการคํานวณใหเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใน

ตางประเทศ   พบวา  ในตางประเทศไมวาจะเปนประเทศเยอรมัน  อังกฤษและญ่ีปน  ตางก็ไมได

ใหความสําคัญกับสาขาของพรรคการเมือง  จึงไมไดกําหนดใหนําเอาสาขาของพรรคการเมืองมา

เปนหลักเกณฑในการคิดคํานวณเงินสนับสนุนใหแกพรรคการเมือง  เหมือนดังเชนประเทศไทย 

 

 จากสภาพปญหาอันเกิดจากหลักเกณฑการจัดสรรตามจํานวนสาขาของพรรค

การเมือง  ผูเขียนมีความเห็นวา   การจัดต้ังสาขาพรรคของพรรคการเมืองในประเทศไทย  เปนการ

จัดต้ังสาขาพรรคข้ึนตามบทบัญญัติของกฎหมายและขอบังคับของแตละพรรคการเมือง  จึงทําให

สาขาของพรรคการเมืองยังไมเปนมาตรฐานเดียวกันทุกพรรค  เนื่องจากทุกพรรคสามารถที่จะ

กําหนดมาตรฐานของการจัดต้ังสาขาพรรคเองได   จึงทําใหในบางพรรคการเมืองที่ประสงคจะได

เงินสนับสนุนเปนจํานวนมากทําการจัดต้ังสาขาพรรคข้ึนใหไดมากที่สุด  ทั้งๆที่สาขาของพรรค

การเมืองเหลานั้นมิไดดําเนินกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ที่เปนประโยชนตอพรรคและประชาชน  อีก

ทั้งในการจัดต้ังสาขาพรรคของในบางพรรคการเมืองก็เพียงเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในทางการเมืองใน

การตอรองกับพรรคของตนเทานั้น   ดังนั้น  ในการพิจารณาคํานวณเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง

ตามจํานวนสาขาของพรรคนั้น    จึงควรจะใหเงินสนับสนุนแตเฉพาะสาขาของพรรคการเมืองที่มี
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มาตรฐานเทานั้น    โดยจะตองคํานึงถึงมาตรฐานของแตละสาขาพรรคที่ไดจัดต้ังข้ึนมานั้นวามี

ความพรอมที่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองมากนอยเพียงใด  ไมวาจะเปนจํานวนสมาชิกของ

สาขาพรรค  สถานที่ที่จะใชเปนที่ทําการของสาขาพรรค  บุคลากรประจําสาขาพรรค  และประการ

สําคัญที่ควรคํานึงถึงก็คือ ขนาดและลักษณะของกิจกรรมที่สาขาพรรคไดจัดใหประชาชนไดเขามา

มีสวนรวมกับสาขาพรรค  เปนหลักเกณฑในการคิดคํานวณเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง  ซึ่งจะ

ทําใหพรรคการเมืองไมสามารถที่จะจัดต้ังสาขาพรรคข้ึนมาอยางเล่ือนลอยโดยที่ไมมีตัวตนและได

จัดกิจกรรมทางดานการเมืองใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมอยางแทจริง    ตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมือง  ที่ตองการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในทาง

การเมืองกับพรรคการเมือง  และเพื่อพัฒนาสาขาพรรคการเมืองใหเปน  “ฐานการเมือง”  ของ

พรรคการเมืองอยางแทจริง      

 

  
DPU



 
บทที่ 6 

 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
ดังไดกลาวมาแลววา  พรรคการเมืองในประเทศไทยนับต้ังแตในอดีต  ตางก็ประสบ

ปญหาในดานการเงินของพรรค  เนื่องจากในการดําเนินกิจกรรมทางดานการเมือง การรณรงคใน

การหาเสียงเลือกต้ังหรือแมกระทั่งการซ้ือเสียง  ลวนแตมีความจําเปนที่จะตองใชเงินเปนจํานวน

มาก  ทําใหพรรคการเมืองที่ประสบปญหาทางดานการเงินตองหันไปพึ่งพาอาศัยดานการเงินจาก

กลุมนักธุรกิจและกลุมบุคคลสําคัญภายในพรรค  ซึ่งมักปรากฏขอเท็จจริงในทางการเมืองวา  

พรรคการเมืองที่ไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินจากกลุมนักธุรกิจหรือกลุมบุคคลสําคัญภายใน

พรรค  ตองดําเนินนโยบายหรือดําเนินกิจกรรมทางดานการเมืองไปในทางที่เอ้ือประโยชนแกกลุม

บุคคลดังกลาว      ดวยเหตุนี้เพื่อที่จะแกไขปญหาดังกลาว  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช 2540 (มาตรา 328)  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2541 (มาตรา 56-64)   จึงไดบัญญัติใหรัฐจะตองใหการสนับสนุนในดานการเงินแกพรรค

การเมือง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด   ซึ่งรัฐก็ไดเร่ิม

ใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองในป พ.ศ. 2542 จนถึงปจจุบัน 

 
1. บทสรุป 
 
 จากการศึกษาแนวความคิดในการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง  ทําใหทราบวา  

การใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองมีที่มาจากแนวความคิดที่วา  ในระบอบประชาธิปไตยพรรค

การเมืองมีความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตางๆทางการเมือง  แตในการดําเนินกิจกรรมทาง

การเมืองมีความจําเปนที่จะตองใชเงินเปนจํานวนมาก  ซึ่งถาหากพรรคการเมืองมีแหลงที่มาของ

เงินอยางเหมาะสม  ก็จะเปนหลักประกันไดวาพรรคการเมืองจะไมตกอยูภายใตการครอบงําของ

กลุมนักธุรกิจหรือกลุมนายทุน  นอกจากนั้น พรรคการเมืองยังเปนศูนยรวมความหลากหลายของ

ผลประโยชน  ดังนั้น  การสงเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองจึงเปนการจัดระบบของความ

หลากหลายใหอยูภายในกรอบของกฎระเบียบใหการตอสูของพรรคการเมืองตางๆเปนไปตาม

วิธีการที่เหมาะสมและเปนธรรม   ดวยเหตุนี้ในประเทศตางๆจึงไดแสวงหามาตรการในการให

ความชวยเหลือทางดานการเงินแกพรรคการเมือง 
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 จากการศึกษาถึงหลักเกณฑและวิธีการใหการสนับสนุนทางดานการเงินแกพรรค

การเมืองโดยรัฐของประเทศไทย  เยอรมัน  อังกฤษและญี่ปุน  ทําใหทราบวา  หลักเกณฑและ

วิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองของแตละประเทศนั้นมีความแตกตางกัน  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ

ระบบการปกครอง  ระบบการเลือกต้ัง  ของแตละประเทศ 

 โดยในประเทศเยอรมัน  ใชวิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองภายหลังการ

เลือกต้ังเพื่อเปนการชดเชยคาใชจายในการหาเสียงเลือกต้ัง  โดยจะพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุน

จากผลงานของแตละพรรคที่ไดรับคะแนนเสียงจากประชาชนในการเลือกต้ังสภายุโรป  สภา

ผูแทนราษฎรแหงสหพันธรัฐและการเลือกต้ังสูสภาแหงมลรัฐ    และจะพิจารณาจากจํานวนเงินที่

พรรคการเมืองเก็บไดจากสมาชิกเปนคาบํารุงพรรคและจํานวนเงินที่แตละพรรคไดรับมาจากการ

บริจาค  แตก็มิใชทุกพรรคที่จะไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุน  โดยพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิไดรับ

เงินสนับสนุนจะตองเปนพรรคที่ได รับคะแนนเสียงจากการเลือกต้ังสภาผูแทนราษฎรแหง

สหพันธรัฐรวมกันทั้งประเทศคิดเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 0.5 ของผูที่มาลงคะแนนเสียง

ทั้งหมด   แตทั้งนี้  ในประเทศเยอรมันจํานวนเงินที่รัฐจะใหแกพรรคการเมืองจะตองไมสูงไปกวา

จํานวนเงินที่พรรคการเมืองนั้นหามาไดดวยตัวของพรรคเอง 

 ในประเทศอังกฤษมีรูปแบบและวิธีการใหเงินสนับสนุนเฉพาะพรรคการเมืองฝายคาน

ในสภาเทานั้น  เพื่อเปนการชวยเหลือคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในสภาใหมี

ประสิทธิภาพทัดเทียมกับฝายรัฐบาล  โดยไดกําหนดคุณสมบัติพรรคการเมืองฝายคานที่จะมีสิทธิ

ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐจะตองเปนพรรคการเมืองซึ่งสมาชิกของตนไดรับเลือกต้ังใหเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรต้ังแต 2 คนข้ึนไป  หรือพรรคการเมืองซึ่งสมาชิกของตนไดรับเลือกต้ังเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียงคนเดียว  แตไดรับคะแนนเสียงจากการเลือกต้ังทั่วประเทศไมนอย

กวา 150,000 คะแนน   

 ในประเทศญ่ีปุน  รัฐไดใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองเพื่อการพัฒนาการเมือง  โดย

การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเพื่อกอใหเกิดความมั่นใจวากิจกรรมตางๆไดดําเนิน

ไปอยางถูกตองตามกฎหมาย  โดยไดกําหนดคุณสมบัติของพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิไดรับเงิน

สนับสนุน  จะตองเปนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกของพรรคเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางนอย 

5 คน  หรือพรรคการเมืองนั้นจะตองมีสมาชิกอยางนอย 1 คนเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแต

จะตองไดรับคะแนนเสียงในการเลือกต้ังอยางนอยรอยละ 2 ในการเลือกต้ังทั่วไป  ในสวนของ

หลักเกณฑในการพิจารณาคํานวณเงินสนับสนุนที่จะใหแกพรรคการเมืองนั้น  จะพิจารณาจาก
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คํานวณคะแนนเสียงที่แตละพรรคไดรับในการเลือกต้ังทั้งแบบแบงเขตเลือกต้ังและแบบบัญชี

รายช่ือ  เปนเกณฑเพียงประการเดียว  
 สําหรับประเทศไทย  มีวิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองกอนที่จะมีการเลือกต้ัง

ตามโครงการและแผนงานที่พรรคการเมืองเสนอตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เพื่อเปนการ

ชวยเหลือทางดานการเงินแกพรรคการเมืองในการดําเนินกิจการทางดานการเมือง  โดยพรรค

การเมืองที่จะมีสิทธิไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจะตองเปนพรรคการเมืองที่มีสมาชิก 5,000 คน

และจัดต้ังสาขาพรรคใหครบท้ัง 4 ภาค ภายใน 180 วัน  ในสวนของหลักเกณฑในการพิจารณา

จัดสรรเงินสนับสนุนที่จะใหแกพรรคการเมืองนั้นจะพิจารณาจาก  จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

จํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อ  จํานวนสมาชิกของพรรคการเมือง  จํานวนสาขาของพรรค

การเมือง    

 

 จากการศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนแกพรรคการเมืองของประเทศไทยนับ

แตไดเร่ิมใหการสนับสนุนจนถึงปจจุบัน ทําใหทราบวา  หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนแกพรรค

การเมือง  ยังไมอาจที่จะบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  แตกลับไดกอใหเกิดปญหาข้ึน

และเปนชองทางใหพรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนมาโดยมิไดมีเจตนาที่จะดําเนินกิจการทางการเมือง

อยางแทจริงแสวงหาผลประโยชน   ไมวาจะเปนปญหาการใชจายเงินผิดวัตถุประสงคอันเกิดจาก

วิธีการใหเงินสนับสนุน   ปญหาสมาชิกพรรคการเมืองซํ้าซอน  ปญหาการจัดต้ังสาขาพรรคข้ึนเปน

จํานวนมากแตสาขาพรรคเหลานั้นมิไดดําเนินกิจกรรมใดๆที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการเมือง

หรือประชาชน  อีกทั้งหลักเกณฑคุณสมบัติของพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิไดรับเงินสนับสนุนยังขัด

ตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ที่ไดวางหลักการใหการจัดต้ังพรรคการเมืองใหกระทํา

ไดโดยงายโดยปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 47 วรรคแรก  ซึ่งไดบัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพ

ในการรวมตัวกันจัดต้ังเปนพรรคการเมือง  เพื่อสรางเจตนารมณทางการเมือง  และเพื่อดําเนินการ

...............” มาตรา 328(1)  บัญญัติวา  “นอกจากที่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 (1) การจัดต้ังพรรคการเมืองซ่ึงอยางนอยใหกระทําไดโดยบุคคลต้ังแตสิบหาคนข้ึนไป

......”  และยังไดบัญญัติถึงเหตุในการยุบหรือเลิกพรรคการเมืองซึ่งเปนเหตุที่เกิดข้ึนไดยาก  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การที่ไมมีเหตุใหยุบหรือเลิกพรรคการเมืองเนื่องจากการที่ไมมีสมาชิกของ

พรรคไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   แตจากการใชหลักเกณฑในสวนที่เกี่ยวกับ

คุณสมบัติของพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิไดรับเงินสนับสนุน   กลับกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ

DPU



 103

ใหแกพรรคการเมืองขนาดเล็กที่จัดต้ังข้ึนใหม  ไมวาจะเปนการจัดต้ังสาขาของพรรคใหครบทั้ง 4 

ภาค    และจะตองดําเนินการใหมีสมาชิกของพรรคต้ังแต 5,000 คนข้ึนไปภายใน 180 วัน  (มาตรา 

29 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541)  ลวนแตทําใหการ

ดํารงอยูของพรรคการเมืองขนาดเล็กที่จัดต้ังข้ึนใหมเปนไปดวยความยากลําบาก  จนทําใหในบาง

พรรคนอกจากจะไมไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนแลวยังถูกยุบพรรคไปในที่สุด 

 

 ดังนั้น  เพื่อใหการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐบรรลุผลตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540   จึงควรนําหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐใน

ตางประเทศ มาใชเปนแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรเงิน

สนับสนุนแกพรรคการเมืองโดยรัฐในประเทศไทย   ดังตอไปนี้ 

 
2. ขอเสนอแนะ 
 
 จากบทสรุปขางตน ผูเขียนจึงขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการ

สนับสนุนแกพรรคการเมือง   ดังตอไปนี้ 

  
 1.วิธกีารใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง 
 

 วิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองไมควรที่จะเปนวิธีการใหเงินสนับสนุนแก

พรรคการเมืองเปนการทั่วไปตามโครงการและแผนงานที่พรรคการเมืองเสนอตอคณะกรรมการการ 

เลือกต้ังซึ่งเปนการใหเงินสนับสนุนแกทุกพรรคการเมืองที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ไดกําหนด     

แตควรจะเปล่ียนมาเปนวิธีการใหเงินสนับสนุนแตเฉพาะพรรคการเมืองที่มีผลงานจากการเลือกต้ัง

และไดรับการยอมรับจากประชาชนผูเปนเจาของเงิน     โดยการนําวิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรค

การเมืองในประเทศเยอรมันมาใชในประเทศไทย  โดยวิธีการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองควร

ที่จะเปนการใหเงินสนับสนุนภายหลังการเลือกต้ัง  เพื่อเปนการชดเชยคาใชจายในการหาเสียง

เลือกต้ัง    โดยพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิไดรับเงินสนับสนุนอาจจะตองมีสมาชิกของพรรคไดรับการ

เลือกต้ังใหเปนสมาชิกสภาผูแทนหรือไดรับคะแนนเสียงจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือในระดับ

หนึ่ง 
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 2.คุณสมบัติของพรรคการเมืองที่จะมสีิทธไิดรับการจัดสรรเงินสนับสนุน 

 
คณะกรรมการการเลือกต้ังไมควรท่ีจะนําบทบัญญัติมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 มาใชเปนเกณฑในการกําหนดถึง
คุณสมบัติของพรรคการเมืองท่ีจะมีสิทธิไดรับการสนับสนุน  ซ่ึงก็อาจจะทําใหในอีกหลายๆพรรค
การเมืองท่ีถูกยุบพรรค  เพราะไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวได  อาจจะมีการพัฒนาจน
กลายเปนพรรคการเมืองท่ีสมบูรณไดภายในอนาคต   
 
 3.หลักเกณฑในการคํานวณเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง 
 

 ในการคํานวณเงินสนับสนนุแกพรรคการเมือง  ใหพิจารณาจาก   

 1.จํานวนคะแนนเสยีงที่แตละพรรคการเมืองไดรับจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ 

 2.จํานวนเงนิคาบํารุงพรรคที่แตละพรรคการเมืองไดรับจากสมาชิกของพรรค โดยรัฐ

จะตองจายเงนิสมทบใหแกพรรคการเมือง  แตทั้งนี้จะตองมีการกําหนดจํานวนเงินข้ันตํ่าของเงินคา

บํารุงพรรค  ซึง่อาจจะกําหนดเปนจํานวนเงิน 200 หรือ 300 บาท 

 3.สาขาพรรค  เฉพาะแตสาขาพรรคที่ไดมาตรฐาน  โดยจะตองพิจารณาวาสาขาของ

พรรคการเมืองในแตละสาขานั้นมีความพรอมที่จะดําเนินกิจกรรมทางดานการเมืองมากนอย

เพียงใด  ไมวาจะเปนจํานวนสมาชิกของสาขาพรรค  สถานที่ที่จะใชเปนที่ทําการของสาขาพรรค  

บุคคลากรประจําสาขาพรรค  ขนาดและลักษณะของกิจกรรมที่ไดจัดใหประชาชนและสมาชิกได

เขามามีสวนรวมกับสาขาพรรค 

 

 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

  

 นอกจากสภาพปญหาที่ผูเขียนไดเสนอแนะใหมีการแกไขขางตนแลว  ผูเขียนยังพบวา  

ยังมีสภาพปญหาอันเกิดจาก   

 

1. บทบัญญัติของกฎหมาย  ที่ไดกอใหเกิดความไมเปนธรรมของระบบการเลือกต้ัง  

ปญหาสมาชิกพรรคการเมืองซ้ําซอน  ปญหาการจัดต้ังสาขาของพรรคการเมืองข้ึนเปนจํานวนมาก

แตสาขาเหลานั้นไมมีคุณภาพ  ดังนั้น  ผูเขียนจึงขอเสนอแนะใหมีการแกไขดังตอไปนี้ 
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1.1 เพื่อกอใหเกิดความเปนธรรมของระบบการเลือกต้ัง ควรที่จะตองเปล่ียนแปลง

ระบบการเลือกต้ังใหม (อาจจะตองทําการแกไขรัฐธรรมนูญ)  โดยใหถือเอาการเลือกต้ังแบบบัญชี

รายช่ือเปนหลัก  ซึ่งจะตองมีสัดสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากบัญชีรายช่ือในจํานวนที่

เทากับสัดสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตการเลือกต้ัง  ซึ่งก็จะ

ทําใหพรรคการเมืองทั้งหลายตางก็จะตองรีบขวนขวายหาสมาชิกของพรรค  สรางความศรัทธา

เล่ือมใสในตัวของพรรค  นโยบายของพรรคใหแกประชาชน   และหันมาใหความสําคัญกับ

ประชาชนในระดับที่ใกลเคียงกับที่ใหความสําคัญกับตัวบุคคลที่พรรคจะสงลงสมัครรับเลือกต้ัง 

 

1.2 เพื่อที่จะแกไขปญหาสมาชิกพรรคการเมืองซ้ําซอน  ควรที่จะมีการกําหนดหามมิ

ใหประชาชนสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรค  ทั้งนี้ เพื่อ

เปนการปองกันมิใหประชาชนบางคนที่หวังผลประโยชนจากเงินเล็กนอยที่ในบางพรรคการเมือง

เสนอใหเพื่อใหสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคตน   และควรที่จะมีการกําหนดบทลงโทษแกพรรค

การเมือง  ที่ดําเนินการหาสมาชิกดวยวิธีการที่ไมโปรงใสและไมเปนไปตามขอบังคับของพรรค  

และไดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกของพรรคโดยท่ีไมไดทําการตรวจสอบวาบุคคลที่พรรคไดรับเขาเปน

สมาชิกของพรรคนั้นไดเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนอยูกอนแลวหรือไม  จนเปนเหตุใหเกิด

ปญหาสมาชิกพรรคการเมืองซ้ําซอนข้ึน   

 

1.3 เพื่อที่จะแกไขปญหาสาขาพรรคการเมืองไมมีคุณภาพ  ควรที่จะมีการกําหนด

หลักเกณฑในการจัดต้ังสาขาของพรรคการเมืองใหมีมาตรฐานเดียวกัน   เชน  สาขาพรรคจะตองมี

จํานวนสมาชิกต้ังแต 500 คนข้ึนไป   สถานที่ทําการของสาขาพรรคจะตองมีความเหมาะสมในการ

ที่จะดําเนินกิจกรรมทางดานการเมืองและจะตองแยกออกจากการประกอบธุรกิจอยางอ่ืนอยาง

ชัดเจน   จะตองมีเจาหนาที่ประจําสํานักงานสาขาพรรคเพื่อใหสมาชิกและประชาชนสามารถที่จะ

ทําการติดตองานได  สาขาพรรคจะตองจัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการทาง

การเมืองเพื่อใหสมาชิกพรรคและประชาชนไดเขามามีสวนรวม    ทั้งนี้  จะเปนการพัฒนาสาขา

ของพรรคการเมืองใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาสาขาพรรค

การเมืองใหเปน “ฐานทางการเมือง” ของพรรคการเมืองอยางแทจริง 
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2. การบริหารการจัดการของพรรคการเมือง   ซึ่งไดกอใหเกิดปญหาสมาชิกพรรค

การเมืองซ้ําซอน  และการจัดต้ังสาขาพรรคการเมืองที่ไมมีคุณภาพ  ดังนั้น  ผูเขียนจึงขอเสนอแนะ

ใหมีการแกไข ปรับปรุง การบริหารการจัดการของพรรคการเมือง  ดังตอไปนี้ 

 

2.1 ในการหาสมาชิกของพรรคการเมือง    พรรคการเมืองควรจะตองมีมาตรฐานของ

การดําเนินการหาสมาชิกพรรค  โดยจะตองกระทําดวยวิธีการที่โปรงใสและเปนไปตามขอบังคับ

ของพรรค  ไมใชการใชกลอุบายหลอกลวงเพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกพรรคโดยที่ประชาชนไมไดศรัทธา

เล่ือมใสในพรรค  หรือไมไดเขาเปนสมาชิกพรรคดวยความสมัครใจ    

  

2.2 พรรคการเมืองทุกพรรคควรจะมีขอบังคับเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน  ของ

การรับบุคคลเขาเปนสมาชิกของพรรค  โดยจะตองกําหนดไวในขอกําหนดของพรรควา  ในการเขา

เปนสมาชิกของพรรคนั้นจะตองผานกระบวนการและข้ันตอนตางๆ  อยางเชน  กอนที่จะเขาเปน

สมาชิกของพรรคไดนั้นจะตองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของพรรคเปนระยะเวลา 1 ป  จึงจะ

สามารถเขาเปนสมาชิกของพรรคได  ซึ่งก็จะทําใหสมาชิกพรรคที่แตละพรรคหามาไดนั้นไดเขา

สมัครเปนสมาชิกดวยความสมัครใจและมีความเล่ือมใสศรัทธาในตัวของพรรค  นโยบายของพรรค  

อยางแทจริง  และจะทําใหพรรคการเมืองมีความเขมแข็งเพราะสมาชิกของพรรคไดใหการ

สนับสนุนพรรคอยางแทจริง 

 

2.3 พรรคการเมืองจะตองใหความสําคัญตอสาขาพรรคอยางจริงจัง  โดยเร่ิมแรกของ

การจัดต้ังสาขาพรรค  พรรคการเมืองจะตองคํานึงถึง  ความพรอมของสาขา  ความเหมาะสมของ

สถานที่ที่จะใหเปนที่ทําการของสาขาพรรค  ความพรอมของบุคลากรที่จะเขามาทําหนาที่กรรมการ

หรือเจาหนาที่ของสาขาพรรคซึ่งจะตองเปนผูที่รูถึงขอกฎหมาย  ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการ

ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสาขาพรรค  พรรคการเมืองควรที่จะมีแผนงานและมาตรการในการ

สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของสาขาพรรคอยางตอเนื่อง  อีกทั้งพรรคการเมือง

จะตองใหความสําคัญกับคุณภาพของสาขาพรรคที่ไดจัดต้ังข้ึนมา  มากกวาที่จะเนนที่ปริมาณของ

จํานวนสาขาพรรค 

  

3. การบริหารการจัดการของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  ซึ่งได

กอใหเกิดปญหา กรรมการสาขาพรรคการเมืองกระทําความผิดกฎหมายเลือกต้ัง  การใชจายเงิน
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อยางไมมีประประโยชนและไมเปนไปตามวัตถุประสงคของพรรคการเมือง ความลาชาของการ

ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกของแตละพรรคการเมือง  ดังนั้น  ผูเขียนจึงขอเสนอแนะใหมีการแกไข 

ปรับปรุง  การบริหารการจัดการของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  ดังตอไปนี้ 

 

3.1 คณะกรรมการการเลือกต้ังควรจะออกประกาศ  กําหนดใหพรรคการเมืองและ

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดตางๆ ใหทําการจัดการสัมมนาเพื่อใหความรูแก  

กรรมการสาขาพรรคการเมือง  เจาหนาที่ประจําสาขาพรรค  สมาชิกพรรค  และประชาชนทั่วไป  

เพื่อใหเขาใจถึงระเบียบ  กฎหมาย  ตลอดจนบทบาทหนาที่ของตนในการที่จะตองปฏิบัติหนาที่ใน

ฐานะกรรมการสาขาพรรค  เจาหนาที่ประจําสาขาพรรค  สมาชิกของพรรค  โดยอาจจะกําหนดให

จัดการสัมมนาอยางนอยปละ 2-3 คร้ัง  ทั้งนี้เพื่อเปนการลดปญหากรรมการสาขาของพรรค

การเมืองกระทําผิดกฎหมายเลือกต้ัง   ทําใหประชาชนไดทราบถึงบทบาทหนาที่ของตนที่มีตอการ

เลือกต้ัง  และเพื่อใหสามารถดําเนินกิจการของสาขาพรรคและปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง

ครบถวนตามที่กฎหมายไดกําหนด  

 

3.2 คณะกรรมการการเลือกต้ังควรที่จะต้ังอนุกรรมการข้ึน 1 ชุด  เพื่อทําหนาที่ให

ความรู  เกี่ยวกับหลักเกณฑในการใชจายเงินที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  

และสรางจิตสํานึกในการใชจายเงิน  ใหแกพรรคการเมือง  เนื่องจากยังมีพรรคการเมืองบางพรรค

ยังไมมีความรู  ความเขาใจ  ถึงหลักเกณฑในการใชเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนฯ   

 

3.3ในการจัดสรรเงินสนับสนุนตามหลักเกณฑจํานวนของสาขาพรรคการเมือง  

คณะกรรมการการเลือกต้ังควรที่จะกําหนดจํานวนเงินในการใหการสนับสนุนวา  สาขาพรรค

การเมืองจํานวน 1 สาขาที่ไดมาตรฐานตามที่ไดกําหนด  จะไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนเปน

จํานวนเงินเทาใด    และใหทําการจายเงินสนับสนุนแกสาขาของพรรคการเมืองโดยตรง  โดยให

ประธานสาขาพรรคเปนผูรับมอบเงิน  ซึ่งจะทําใหสาขาพรรคไดรับเงินสนับสนุนเต็มตามจํานวนที่

ไดรับจากการจัดสรร  และสามารถนําไปเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองไดอยาง

เต็มที่ตามโครงการและแผนงานที่ไดเสนอตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง  อีกทั้งยังจะเปนการ

ปองกันไมใหเกิดกรณีที่สํานักงานใหญของพรรคไมจัดสงเงินที่ไดรับจากการจัดสรรการสนับสนุน

ใหแกสาขาของพรรค  
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3.4 คณะกรรมการการเลือกต้ังควรจะมีมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมการใช

จายเงินของพรรคการเมืองที่ไดรับเงินไปจากการจัดสรรของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  

ใหมีความรัดกุมกวาที่เปนอยู  เพราะมิฉะนั้นแลวในการสนับสนุนทางดานการเงินแกพรรค

การเมือง  ก็จะเปนการตําน้ําพริกละลายแมน้ํา  เนื่องจากในการใชจายเงินที่ไดรับจากการ

สนับสนุนจากกองทุนฯของพรรคการเมืองในปจจุบันพบวา  พรรคการเมืองในบางพรรคนั้นไดใช

จายเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ.2541 กําหนดไว 

 

3.5 คณะกรรมการการเลือกต้ังควรที่จะเปล่ียนวิธีการในการตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานการใชจายเงินของพรรคการเมือง  โดยเปลี่ยนจากเดิมที่ใชวิธีการใหพรรคการเมืองนําสง

เอกสารหลักฐานการใชจายเงินตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง  มาเปนใหคณะกรรมการการ

เลือกต้ังออกไปทําการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใชจายเงิน ณ ที่ทําการของพรรคการเมือง  

ซึ่งจะทําใหคณะกรรมการการเลือกต้ังไดทราบถึงระบบการทํางานเกี่ยวกับการบัญชี  การเงิน  และ

วิธีในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการใชจายเงิน  ของแตละพรรคการเมือง  

 

3.6 เพื่อที่จะแกไขปญหาสมาชิกพรรคการเมืองซํ้าซอน  สํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกต้ังควรจะปรับปรุงโครงสรางในสวนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกของแตละพรรค

การเมือง  ใหสามารถกระทําการตรวจสอบไดโดยงาย  และรวดเร็วกวาที่เปนอยู  เพื่อใหแตละ

พรรคการเมืองสามารถตรวจสอบไดวาประชาชนที่พรรคตนไดรับเขาเปนสมาชิกของพรรคนั้นได

เปนสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนอยูกอนแลวหรือไม 
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ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๑ 

มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค

การเมือง พ.ศ. 2541 คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงออกประกาศเก่ียวกับกองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมือง ดังนี้ 

 ขอ ๑   ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง กองทุนเพื่อการ

พัฒนาพรรคการเมือง” 

 ขอ ๒   ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 

 ขอ ๓   ในประกาศนี้ 

 “กองทุน”  หมายความวา  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค

การเมือง 

 “กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

 “นายทะเบียน”  หมายความวา  นายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 “ป”  หมายความวา  ปปฏิทิน 

 “พรรคการเมือง”  หมายความวา  พรรคการเมืองที่คณะบุคคลรวมกันจัดต้ัง โดยไดรับ

การจดแจงการจัดต้ัง และไดดําเนินการใหมีสมาชิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง

ครบถวนตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 “สมาชิกพรรคการเมือง”  หมายความวา  สมาชิกพรรคการเมืองที่เปนสมาชิกพรรค

การเมืองเพียงพรรคเดียว 
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“เขตเลือกต้ัง”  หมายความวา   เขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต

เลือกต้ัง ๑ /๑ 

 
หมวด ๑ 

การจัดต้ังและลักษณะกจิการกองทุน 
 

 

ขอ ๔   ใหจัดต้ังกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและ

การดําเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ขอ ๕   กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้     

(๑) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจาย 

(๒) เงินคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๓) เงินคาปรับที่ไดรับจากการลงโทษผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๔) เงินหรือทรัพยสินที่พรรคการเมืองไดรับโดยฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๖) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน 

(๗) เงินดอกผลของกองทุน 

(๘) เงินรายรับอ่ืน 

การสงเงินคาปรับตาม (๓) หรือเงินหรือทรัพยสินตาม (๔) เขากองทุนใหเปนไปตาม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการสงเงินคาปรับ และเงินหรือ

ทรัพยสินที่ตองนําเขากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

                                                           
๑ ๑/ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

(ฉบับที่ ๒) ลว. ๗ ก.ค.๔๒ 
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กรณีเงินหรือทรัพยสินตาม (๕) หากปรากฏวามีเงินหรือทรัพยสินของพรรคการเมืองที่เลิก

หรือยุบไปนั้นคงเหลืออยูและขอบังคับพรรคการเมืองมิไดระบุใหโอนใหแกองคการสาธารณกุศลใด

เม่ือสํานักตรวจเงินแผนดินชําระบัญชีเสร็จส้ินแลวใหสงรายงานการชําระบัญชีของพรรคการเมือง

นั้นใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง แลวใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการเพื่อใหมี

การโอนเงินหรือทรัพยสินนั้นเขากองทุนตอไป 

ขอ ๖   เงินหรือทรัพยสินของกองทุนใหคณะกรรมการนําไปจัดหาดอกผลไดโดยการฝาก

ออมทรัพยหรือฝากประจํากับธนาคาร หรือซื้อพันธบัตรของรัฐบาล หรือดําเนินการอ่ืนใดที่

คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ขอ ๗   การใชจายเงินกองทุน อาจใชจายเพื่อ 

(๑) สนับสนุนการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 
(๒) การดําเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(๓) เปนทุนในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมือง 
(๔) การสนับสนุนคาไปรษณียากร คาสาธารณูปโภค และดานอ่ืน ๆ แกพรรคการเมืองเพื่อ

ดําเนินกิจการในทางเมือง   

(๕) การบริหารกองทุน 

(๖) การอื่นที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ขอ ๘   การใชจายเงินกองทุนตามขอ ๗ การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการบริหาร

กองทุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการกองทุนเพือ่การพัฒนาพรรคการเมอืง 
 

 

 ขอ ๙   ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังคณะกรรมการาข้ึนมาคณะหนึ่ง  เรียกวา  

“คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง”  ประกอบดวย 

(๑)  นายทะเบียนพรรคการเมือง      เปน ประธานกรรมการ 

 (๒)  กรรมการการเลือกต้ังซ่ึงคณะกรรมการ 

        การเลือกต้ังมอบหมายหนึ่งคน       เปน กรรมการ 

 (๓)  ผูแทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน      เปน กรรมการ 

 (๔)  ผูแทนสํานักงบประมาณหนึ่งคน      เปน กรรมการ 
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 (๕)  ผูแทนพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิก 

       ในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

     ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนสามคน       เปน กรรมการ 

                (๖)ผูแทนพรรคการเมืองซึ่งไมมีสมาชิก 

ในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

    ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน       เปน กรรมการ 

(๗) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง      เปน กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการอาจแตงต้ังเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังคนหนึ่งหรือ

หลายคนเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการก็ได 

 เพื่อใหไดมาซ่ึงผูแทนพรรคการเมืองที่เปนกรรมการตาม (๕) และ (๖) ใหประธาน

กรรมการการเลือกต้ังเปนผูดําเนินการหารือกับพรรคการเมืองตาม (๕) และ (๖) เมื่อไดผูแทน

ดังกลาวแลวใหเสนอคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อแตงต้ังตอไป 

 ในการดําเนินการตามวรรคสาม ประธานกรรมการการเลือกต้ังอาจมอบหมายให

กรรมการการเลือกต้ังคนใดคนหนึ่งเปนผูดําเนินการแทนก็ได 

 ขอ ๑๐   ภายใตบังคับขอ ๑๓ เม่ือไดดําเนินการแตงต้ังผูแทนพรรคการเมืองใหเปน

กรรมการตามขอ ๙ แลว หากมีพรรคการเมืองใดไดจดแจงการจัดต้ังข้ึนในภายหลัง พรรคการเมือง

นั้นจะมีสิทธิเสนอผูแทนเขารวมเปนกรรมการตามขอ ๙ (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณีไดตอเมื่อ

กรรมการตามขอ ๙ (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณีพนจากตําแหนงตามขอ ๑๓ 

 ขอ ๑๑   ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 

(๑)   จัดสรรเงินกองทุนตามขอ ๗ 

(๒)   ควบคุม ดูแล การใชจายเงินกองทุน 

(๓)   นําเงินหรือทรัพยสินของกองทุนไปหาดอกผล ตามขอ ๖ 

(๔)   เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพรรคการเมือง 
(๕)   กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ในการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและ

การบริหารกองทุน 

(๖)   ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และประชาสัมพันธการปฏิบัติงานตามโครงการที่

ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน 

(๗)   รายงานผลการดําเนินการประจําปใหคณะกรรมการการเลือกต้ังทราบ 
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(๘)   แตงต้ังบุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใน

เร่ืองหนึ่งเร่ืองใดหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่อยางหนึ่งอยางใด 

(๙)   ออกระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือมติตามประกาศนี้ 

(๑๐) ดําเนินงานอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง

มอบหมาย 

ขอ ๑๒   กรรมการซึ่งเปนผูแทนพรรคการเมืองมีวาระการดํารงตําแหนงนับแตวันแตงต้ัง

และส้ินสุดเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังทั่วไป 

ใหกรรมการซึ่งพนตําแหนงตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตอไป จนกวาจะมีการ

แตงต้ังกรรมการซ่ึงเปนผูแทนพรรคการเมืองข้ึนใหมตามวิธีการในขอ ๙ วรรคสาม ซึ่งจะตอง

ดํา เนินการภายในหกสิบวันนับ ต้ังแตวันที่มีการประกาศผลการเ ลือก ต้ังครบจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด 

ขอ ๑๓   นอกจากการพนจากตําแหนงตามขอ ๑๒ ใหกรรมการซึ่งเปนผูแทนพรรค

การเมืองพนจากตําแหนง เพราะเหตุดังตอไปนี้ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนจากคดี 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองนั้น 

(๗) เปนผูที่ถูกคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศชื่อเปนบุคคลที่ไมไปใชสิทธิเลือกต้ังโดย

ไมมีเหตุอันสมควร 

(๘) พรรคการเมืองตามขอ ๙ (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณี หารือรวมกันโดยมีองคประชุมไม

นอยกวาสองในสามของจํานวนพรรคการเมืองดังกลาว แลวมีมติใหพนจากตําแหนง 

(๙) พนจากการเปนผูแทนพรรคการเมืองตามขอ ๙ (๕) เปนผูแทนเปลี่ยนสถานะจาก

พรรคการเมืองซ่ึงมีสมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนพรรคการเมืองซ่ึงไมมีสมาชิก

ในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือพรรคการเมืองที่กรรมการตามขอ ๙ (๖) เปนผูแทน

เปล่ียนสถานะจากพรรคการเมืองซ่ึงไมมีสมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนเปนพรรคการเมือง

ซึ่งมีสมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
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ในกรณีที่กรรมการซึ่งเปนผูแทนพรรคการเมืองวางลงเพราะเหตุตามวรรคหน่ึง ให

ดําเนินการแตงต้ังกรรมการขึ้นแทนภายในสามสิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบ

ตามวิธีการในขอ ๙ วรรคสาม 

ขอ ๑๔   เมื่อไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนตามขอ ๙ แลว หากในภายหลังมีจํานวน

กรรมการไมครบตามขอ ๙ ใหกรรมการที่เหลืออยูทําหนาที่เปนคณะกรรมการตอไปได 

ขอ ๑๕   การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการใหใชคะแนนเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคน

หนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียง

เพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม ประธาน

กรรมการอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม

แทน 

หากประธานกรรมการไมไดมอบหมายผูใดหรือกรรมการผูที่ไดรับมอบหมายไมมาประชุม 

ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูทํา

หนาที่แทนประธานกรรมการการเลือกต้ังตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งทําหนาที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเปน

ประธานในที่ประชุม ถาบุคคลดังกลาวไมมาประชุมใหดําเนินการใหมีประธานในที่ประชุมตาม

หลักเกณฑในวรรคสามโดยอนุโลม 

  
หมวด ๓ 

หลักเกณฑและวธิีการจัดสรรเงนิกองทุน 
 

 

 ขอ ๑๖   ภายในเดือนตุลาคมของแตละป ใหคณะกรรมการกําหนดวงเงินของกองทุนที่

จะใชจายในปถัดไป เสนอใหคณะกรรมการการเลือกต้ังใหความเห็นชอบ 

 วงเงินสําหรับการใชจายตามขอ ๗ (๑) ตองไมนอยกวารอยละหกสิบแตไมเกินรอยละ

แปดสิบของวงเงินตามวรรคหนึ่ง 
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 ในกรณีมีความจําเปน คณะกรรมการอาจกําหนดเวลาใหแตกตางจากที่กําหนดไดใน

วรรคหนึ่งได ๒ / ๒ 

 ขอ ๑๗   พรรคการเมืองที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนตองเปน

พรรคการเมืองที่ไมอยูในระหวางที่นายทะเบียนหรืออัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ 

เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองดังกลาว ตามมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และ

มาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 ขอ ๑๘   ใหจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในแตละปภายในวงเงินที่กําหนดตาม

ขอ ๑๖ วรรคสอง ตามหลักเกณฑ ดังนี้ ๓ / ๓ 

 (๑) จัดสรรตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองเทาที่มีอยู รอยละ

สามสิบหา 

 (๒) จัดสรรตามจํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองที่พรรค

การเมืองไดรับในการเลือกต้ังทั่วไปคร้ังหลังสุด รอยละสามสิบ 

 (๓) จัดสรรตามจํานวนสมาชิกของพรรคการเมือง รอยละยี่สิบ ใหถือตามจํานวน

สมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งพรรคการเมืองตรวจสอบและรับรองความถูกตองแลวที่แจงตอนาย

ทะเบียนพรรคการเมืองในวันที่ยื่นโครงการและแผนงานเสนอขอรับการจัดสรรเงินสนับสนุน 

 (๔) จัดสรรตามจํานวนสาขาพรรคการเมือง รอยละสิบหา ใหถือตามจํานวนสาขา

พรรคการเมืองที่นายทะเบียนตอบรับการจัดต้ังแลวในวันที่ยื่นโครงการและแผนงานเสนอขอรับการ

จัดสรรเงินสนับสนุน กรณีที่พรรคการเมืองใดมีสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ัง

หนึ่งมากกวาหนึ่งสาขา ใหนําจํานวนสาขาพรรคการเมืองของแตละพรรคการเมืองในเขตเลือกต้ัง

นั้นมาคํานวณเพียงสาขาเดียว 

 ขอ ๑๙   ใหคณะกรรมการทําหนาที่แทนคณะกรรมการการเลือกต้ังในการจัดสรรเงิน

สนับสนุนแตละพรรคการเมืองตามขอ ๑๗ ในแตละปตามโครงการและแผนงานในการดําเนิน

กิจการของแตละพรรคการเมืองที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกต้ังตามขอ ๒๓ ตามวงเงินในขอ 

๑๘ โดยมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 

                                                           
๒ ๒/ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

(ฉบับที่ ๓) ลว. ๒๔ ส.ค. ๔๓    
๓ ๓/ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

(ฉบับที่ ๓) ลว. ๒๔ ส.ค. ๔๓   
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 (๑) การจัดสรรตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองให

คํานวณจากวงเงินที่จัดสรรใหพรรคการเมือง ตามขอ ๑๘ (๑) คูณดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรของแตละพรรคการเมือง หารดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดที่มีอยู ผลลัพธที่

ไดคือ จํานวนวงเงินสูงสุดที่อาจจัดสรรใหตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรค

การเมือง 

 (๒) การจัดสรรตามจํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือของแตละพรรคการเมืองให

คํานวณจากวงเงินที่จัดสรรใหพรรคการเมือง ตามขอ ๑๘ (๒) คูณดวยจํานวนคะแนนเสียงจาก

บัญชีรายช่ือของแตละพรรคการเมือง หารดวยจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดจากบัญชีรายช่ือของทุก

พรรคการเมือง ผลลัพธที่ไดคือจํานวนวงเงินสูงสุดที่อาจจัดสรรใหแตละพรรคการเมืองตามจํานวน

คะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือของแตละพรรคการเมือง 

 (๓) การจัดสรรตามจํานวนสมาชิกของแตละพรรคการเมือง ใหคํานวณจากวงเงินที่

จัดสรรใหพรรคการเมือง ตามขอ ๑๘ (๓) คูณดวยจํานวนสมาชิกของแตละพรรคการเมือง หาร

ดวยจํานวนสมาชิกของทุกพรรคการเมือง ผลลัพธที่ไดคือจํานวนวงเงินสูงสุดที่อาจจัดสรรใหตาม

จํานวนสมาชิกของแตละพรรคการเมือง 

 (๔) การจัดสรรตามจํานวนสาขาของแตละพรรคการเมือง ใหคํานวณจากวงเงินที่

จัดสรรใหพรรคการเมือง ตามขอ ๑๘ (๔) ผลลัพธที่ไดคือจํานวนวงเงินสูงสุดที่อาจจัดสรรใหตาม

จํานวนสาขาของแตละพรรคการเมือง ๔ / ๔ 

 ขอ ๒๐   วงเงินที่เหลือจากการจัดสรร ตามขอ ๑๖ วรรคสอง ใหคณะกรรมการจัดสรร

เพื่อใหเปนไปตามขอ ๗ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 ขอ ๒๑   เมื่อคณะกรรมการไดจัดสรรเงินตามหมวดนี้แลว ใหเสนอคณะกรรมการการ

เลือกต้ังเพื่อใหความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังใหความเห็นชอบแลว ใหแจงใหพรรค

การเมืองที่ไดรับการจัดสรรและผูที่เกี่ยวของทราบ เพื่อดําเนินการตอไป 

 ขอ ๒๒   พรรคการเมืองที่ไดรับการสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตาม

โครงการและแผนงาน และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 

๒๕๔๑ ประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ คําส่ังหรือมติของ

คณะกรรมการ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปให

ถูกตองตามความเปนจริง แลวยื่นตอคณะกรรมการการเลือกต้ังภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 

                                                           
๔ ๔/ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

(ฉบับที่ ๒) ลว. ๗ ก.ค. ๔๒ 
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หมวด ๔ 

โครงการและแผนงานท่ีพรรคการเมืองเสนอขอรับเงินสนับสนุน 
 

 

 ขอ ๒๓   ใหแตละพรรคการเมืองที่มีสิทธิตามขอ ๑๗ จัดทําโครงการและแผนงานใน

การดําเนินกิจการของตนในรอบปถัดไปพรอมรายการที่ใชเปนหลักเกณฑในการจัดสรรเงิน

สนับสนุนพรรคการเมือง ตามขอ ๑๘ ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเสนอขอรับการจัดสรร

เงินสนับสนุนจากกองทุนในรอบปถัดไปย่ืนตอคณะกรรมการการเลือกต้ังภายในเดือนสิงหาคมของ

ทุกป 

 โครงการและแผนงานท่ีเสนอตามวรรคหนึ่ง ตองมีวัตถุประสงคเพื่อใชจายเงินที่ไดรับ

การสนับสนุนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของเงินสนับสนุนที่พรรคการเมืองจะไดรับ เพื่อการบริหารพรรค

การเมืองและสาขาพรรคการเมือง การหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกต้ัง และการใหความรู

ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนท่ัวไป 

 กรณีพรรคการเมืองใดที่มีสิทธิตามขอ ๑๗ ไมดําเนินการภายในกําหนดเวลาตามวรรค

หนึ่ง ใหพรรคการเมืองนั้นหมดสิทธิไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนในรอบปถัดไป 

 ในกรณีมีความจําเปน คณะกรรมการอาจกําหนดเวลาใหแตกตางจากที่กําหนดไวใน

วรรคหนึ่งได ๕ / ๕ 

 
หมวด ๕ 

การสงคืนเงนิสนับสนุน 
 

  

 ขอ ๒๔   พรรคการเมืองที่ไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนตองสงคืนเงินสนับสนุนดวย

เหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ 

 (๑) ไมดําเนินการตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

                                                           
๕ ๕/ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

(ฉบับที่ ๓) ลว. ๒๔ ส.ค. ๔๓   
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 (๒) อยูในระหวางที่นายทะเบียนหรืออัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองตามหมวด ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 ขอ ๒๕   เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองมีเหตุตามขอ ๒๔ (๑) ใหนาย

ทะเบียนแจงพรรคการเมืองนั้นสงคืนเงินสนับสนุนที่ไดรับการจัดสรรในปที่มีเหตุตามขอ ๒๔ (๑) 

แกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

 ขอ ๒๖   เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองมีเหตุตามขอ ๒๔ (๒) ใหนาย

ทะเบียนมีคําส่ังใหพรรคการเมืองนั้นระงับการดําเนินงานตามโครงการและแผนงานที่ไดรับ 

 การสนับสนุนนับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนแลวใหพรรคการเมืองนั้นสงคืนเงิน

สนับสนุนที่ไดรับการจัดสรรตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงพรอมกับรายงาน

การใชจายเงินตามโครงการและแผนงานท่ีไดดําเนินการไปแลว 

 ขอ ๒๗   เมื่อนายทะเบียนไดรับเงินที่พรรคการเมืองสงคืนตามขอ ๒๕ และขอ ๒๖ 

แลว ใหนําเขากองทุนโดยไมชักชา 

 
หมวด ๖ 

การติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการใชจายเงินกองทุน 
 

 

 ขอ ๒๘   ใหคณะกรรมการรายงานผลการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการใช

จายเงินกองทุนในรอบปตอคณะกรรมการการเลือกต้ังภายในเดือนมิถุนายนของปถัดไป 

 
บทเฉพาะการ 

 

 

 ขอ ๒๙   กรณีที่ยังไมมีการเลือกต้ังทั่วไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมใหนําหลักเกณฑ

และวิธีการ ตามขอ ๑๘ (๒) และขอ ๑๙ (๒) มาใชบังคับ 

 ขอ ๓๐   ในระยะเร่ิมแรก ใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการตามขอ ๙ ภายในหกสิบวันนับ

แตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  เวนแตกรณีไมมีสมาชิกในสังกัดพรรคการเมืองใดเปน
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในกรณีดังกลาวใหแตงต้ังคณะกรรมการตามขอ ๙ ภายในหกสิบวันนับ

แตวันที่พรรคการเมืองมีสมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 ขอ ๓๑   การจัดสรรเงินสนับสนุนใหแกพรรคการเมืองตามประกาศนี้สําหรับป พ.ศ. 

๒๕๔๒ คณะกรรมการสามารถกําหนดเวลาใหแตกตางจากที่กําหนดไวในขอ ๑๖ และขอ ๒๓ ได 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

      

(นายธีรศักด์ิ  กรรณสูต) 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

 

หมายเหตุ : ๑)   ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

   ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

   เลมที่ ๑๑๕  ตอนที่ ๘๗ ก  ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 

๒)   ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง   

(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับ 

       กฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๖  ตอนที่ ๖๑ ก  ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ 

๓)   ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง   

(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๔๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับ 

       กฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๗  ตอนที่ ๘๔ ก  ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ 
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ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  หลักเกณฑและวธิกีารสนับสนนุคาไปรษณยีากรและคาสาธารณูปโภค 

                 ใหแกพรรคการเมือง 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑  คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงเห็นเปนการสมควรปรับปรุงประกาศ

เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรค

การเมืองเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมือง  ดังนี้ 

 ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เร่ือง  หลักเกณฑและ

วิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง” 

 ขอ ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 

 ขอ ๓  ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการ

สนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง  ลงวันที่ ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. 

๒๕๔๒ 

 ขอ ๔  ในประกาศนี้ 

 “กองทุน”  หมายความวา  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

 “นายทะเบียน”  หมายความวา  นายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 “ป”  หมายความวา  ปปฏิทิน 

 “พรรคการเมือง”  หมายความวา  พรรคการเมืองที่คณะบุคคลรวมกันจัดต้ังโดยไดรับ

การจดแจงการจัดต้ังและไดดําเนินการใหมีสมาชิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือครบถวน

ตามมาตรา ๒๙  มาตรา ๙๒  และมาตรา ๙๓  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 “สมาชิกพรรคการเมือง”  หมายความวา  สมาชิกพรรคการเมืองที่เปนสมาชิกพรรค

การเมืองเพียงพรรคเดียว 

 “เขตเลือกต้ัง”  หมายความวา  เขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต

เลือกต้ัง 
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 ขอ ๕  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดจัดสรรวงเงินสนับสนุนพรรคการเมองตามขอ 

๗ (๔)  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เร่ือง  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  ลง

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ แลว  ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองตาม

มาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑  เพื่อ

ดําเนินการในทางการเมืองในแตละป  โดยเปนคาใชจายสําหรับคาไปรษณียากร  คาโทรศัพท

ภายในประเทศ  คาไฟฟา  และคาน้ําประปา  ดังนี้ 

 (๑)  คาใชจายสําหรับสํานักงานใหญพรรคการเมือง 

 (๒)  คาใชจายสําหรับสํานักงานสาขาพรรคการเมือง 

 ขอ ๖  วงเงินคาใชจายของขอ ๕ (๒)  ใหคํานวณจากจํานวนสาขาพรรคการเมือง

ตามที่ระบุในแบบคําขอรับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง

ตามขอ ๑๑ ในแตละป 

 วงเงินที่เหลือจากวรรคหนึ่งใหเปนคาใชจายสําหรับขอ ๕(๑) 

 ขอ ๗  พรรคการเมืองใดจะไดรับเงินสนับสนุนคาใชจายสําหรับขอ ๕(๑) เปนจํานวน

เทาใดของวงเงินตามขอ ๖ วรรคสองใหคํานวณจาก 

(๑) จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองเทาที่มีอยู 
(๒) จํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง  ที่พรรคการเมืองไดรับใน

การเลือกต้ังทั่วไปคร้ังหลังสุด 

(๓) จํานวนสมาชิกของพรรคการเมือง 
(๔) จํานวนสาขาพรรคการเมือง  กรณีพรรคการเมืองใดมสีาขาพรรคการเมืองในเขตเลือก 

ต้ังใดมากกวาหนึ่งสาขา  ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นมีสาขาเดียวสําหรับการคํานวณในเขตเลือกต้ัง

นั้น 

 จํานวนตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)  ใหถือตามจํานวนที่มีอยูภายในเดือนตุลาคมของทุก

ป 

 การจัดสรรเงินสนับสนุนตามวรรคหนึ่งใหจัดสรรในสัดสวนที่เทากัน 

 หากป ใดในขณะที่ จัดสรรไมมีสมาชิกสภาผู แทนราษฎร   ไม ใหนํ าจํ านวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาคํานวณในปนั้น  เวนแตคณะกรรมการจะมีมติเปนอยางอ่ืน 

 ขอ ๘  การจายเงินตามขอ ๕ (๑)  ใหใชวิธีตามจายจริง  และพรรคการเมืองตองใชจาย

เพื่อเปน 

(๑) คาไปรษณียากรรอยละส่ีสิบ 
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(๒) คาโทรศัพทภายในประเทศรอยละสามสิบ 

(๓) คาไฟฟารอยละยี่สิบ 

(๔) คาน้ําประปารอยละสิบ 

ขอ ๙  การใชจายตามขอ ๕ (๒)  ใหใชวิธีเหมาจายรวมส่ีรายการตามขอ ๘ ดังนี้ 

(๑)  สาขาพรรคการเมืองที่ไดรับการสนับสนุนเปนกรณีพิเศษไดรับการสนับสนุนในอัตรา

เดียวกัน  ทั้งนี้  สาขาพรรคการเมืองที่จะไดรับการสนับสนุนเปนกรณีพิเศษตอง 

(ก)  มีจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองไมนอยกวาหารอยคน 

 (ข)  มีสถานที่ต้ังแยกจากการประกอบการอ่ืน หรือที่อยูอาศัย และมีผูปฏิบัติงาน

ประจํา 

 (ค)  มีการดําเนินการตามขอบังคับพรรคการเมืองในรอบปของปกอนที่จะมีการจัดสรร  

ซึ่งอยางนอยตองมีการประชุมใหญและประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง 

 (ง)  มีการใหความรูแกสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป  การหาสมาชิกพรรค

การเมืองเพิ่มเติม  หรือดําเนินกิจการทางการเมืองอ่ืน 

 (๒)  สาขาพรรคการเมืองนอกจาก (๑)  ใหไดรับการสนับสนุนในอัตราเดียวกันแตให

ไดรับเงินสนับสนุนนอยกวาสาขาพรรคการเมืองตาม (๑) 

 สาขาพรรคการเมืองตาม (๑) และ(๒)  จะไดรับการสนับสนุนเงินสาขาละเทาใดให

เปนไปตามที่นายทะเบียนกําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 ขอ ๑๐  สาขาของพรรคการเมืองใดที่จดแจงการจัดต้ังภายหลังจากที่ไดยื่นแบบคํา

ขอรับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ตามขอ ๑๑ แลว  

หากจะขอรับการสนับสนุนคาใชจายตามประกาศนี่ในปที่จัดสรรเงินสนับสนุน  ใหใชจายจากวงเงิน

ตามขอ ๖วรรคสอง  ของพรรคการเมืองนั้น  โดยย่ืนคําขอรับการสนับสนุนตามแบบที่นายทะเบียน

กําหนด  ทั้งนี้  ใหไดรับการสนับสนุนในอัตราเดียวกันกับสาขาพรรคการเมืองตามขอ ๙ (๒) 

 ขอ ๑๑  ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองตามรายการ

ในขอ ๕ ใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปกอนที่จะเร่ิมใชจายเงิน 

 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหนายทะเบียนกําหนดเวลาที่พรรค

การเมืองจะยื่นคําขอรับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง  

ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

 ขอ ๑๒  การขอเบิกเงินเพื่อเปนคาใชจายตามขอ ๕ (๑)  ใหพรรคการเมืองรับรองการ

ใชจายเงินและสงสําเนาหลักฐานการเรียกเก็บเงินหรือใบเสร็จรับเงินพรอมตนฉบับจริงซ่ึงออกโดย
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หนวยงานที่ใหบริการเกี่ยวกับรายการตามขอ ๘ ไปใหนายทะเบียนเปนคราวๆ ไปตามชวงเวลาการ

จัดเก็บเงินของหนวยงานดังกลาว  เพื่อเบิกเงินที่ไดรับจัดสรรไปจายตามหลักฐานการเรียกเก็บเงิน

หรือตามใบเสร็จรับเงิน  แลวแตกรณีที่พรรคการเมืองเบิกเงินจากกองทุนตามหลักฐานการเรียก

เก็บเงิน  พรรคการเมืองจะเบิกเงินจากกองทุนในคร้ังถัดไปไดก็ตอเม่ือไดสงสําเนาใบเสร็จรับเงิน

พรอมตนฉบับจริงของการไดชําระเงินตามหลักฐานการเรียกเก็บเงินคร้ังกอน 

 พรรคการเมืองจะเบิกเงินจากกองทุนไดเฉพาะรายจายตามปกติที่ตองจายจากการใช

บริการของหนวยงานที่ใหบริการเกี่ยวกับรายการตามขอ ๘ เทานั้น  สําหรับคาปรับ  คาเสียหาย

หรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากรายจายปกติดังกลาว  พรรคการเมืองจะเบิกเงินจาก

กองทุนมิได 

 ขอ ๑๓  วงเงินตามขอ ๖ วรรคสองของพรรคการเมืองใดที่ไดใชตามรายการใดของขอ 

๘ หมดไปกอนจะครบป  จะนําเงินจากรายการอ่ืนมาสนับสนุนรายการที่หมดไปแลวมิได  และให

พรรคการเมืองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในรายการนั้นเองจนกวาจะครบป 

 ขอ ๑๔  การขอเบิกจายเงินเพื่อเปนคาใชจายตามขอ ๕ (๒)  ใหจายสามเดือนตอหนึ่ง

คร้ังตามจํานวนเงินที่คํานวณไดจากจํานวนสาขาพรรคการเมืองที่ยื่นตามแบบคําขอรับการ

สนับสนุนคาไปรณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมืองตามขอ ๑๐ หรือขอ ๑๑ 

 ขอ ๑๕  พรรคการเมืองใดที่อยูในระหวางนายทะเบียนหรืออัยการสูงสุดยื่นคํารองตอ

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองตามหมวด ๔ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑ ใหการสนับสนุนตามขอ ๕ 

แกพรรคการเมืองนั้นส้ินสุดลงนับถึงวันสุดทายของเดือนกอนที่นายทะเบียนหรืออัยการสงูสุดยืน่คํา

รองตอศาลรัฐธรรมนูญ 

 ขอ ๑๖  เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองมีเหตุตามขอ ๑๕  ใหนาย

ทะเบียนแจงเหตุดังกลาวแกพรรคการเมืองนั้นทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการยื่นคํารองตอ

ศาลรัฐธรรมนูญ 

 ขอ ๑๗  พรรคการเมืองใดที่ไมไดใชจายเงินในรายการใด  หรือใชจายเงินในรายการใด

ไมหมด  เมื่อครบปแลวใหเงินที่เหลือตกเปนของกองทุน 

 ขอ ๑๘  พรรคการเมืองใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนรายการใดโดยไมเปนไปตาม

ประกาศนี้  ใหคืนเงินรายการนั้นแกกองทุน   
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ประกาศ ณ วนัที ่ ๙  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

      

(นายธีรศักด์ิ  กรรณสูต) 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 
เรื่อง การสนบัสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคการเมือง 

 
  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง 

หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง  นาย

ทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  

จึงประกาศจํานวนเงินสนับสนุนเพื่อเปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหสาขาพรรค

การเมือง  ดังนี้ 

 ๑.  สาขาพรรคการเมืองตามขอ ๙ ใหไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากร คาโทรศัพท 

คาไฟฟา และคาน้ําประปา  แบบเหมาจายรวม ๔ รายการเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท 

 ๒.  สาขาพรรคการเมืองตามขอ ๙ (๒) ใหไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากร คา

โทรศัพท คาไฟฟา และคาน้ําประปา  แบบเหมาจายรวม ๔ รายการเดือนละ ๖๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่ ๙  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

      

(นายธีรศักด์ิ  กรรณสูต) 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

                                        นายทะเบียนพรรคการเมือง 
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ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  หลักเกณฑและวธิกีารจัดสรรเวลาออกอากาศใหแกพรรคการเมืองทางสถาน ี

             วิทยุกระจายเสยีงและสถานวีิทยุโทรทัศน     
 

เพื่อใหการใชวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของรัฐในการแถลงผลงานของพรรค

การเมืองเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60  แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 คณะกรรมการการเลือกต้ัง

จึงออกประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเวลาออกอากาศใหแกพรรคการเมืองทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐไวดังนี้ 

 ขอ 1.ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เร่ือง  หลักเกณฑและ

วิธีการจัดสรรเวลาออกอากาศใหแกพรรคการเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  และสถานีวิทยุ

โทรทัศนของรัฐ”        

 ขอ 2.ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตน

ไป 

 ขอ 3.ในประกาศนี้ 

 “นายทะเบียน” หมายความวา  นายทะเบียนพรรคการเมือง 

 “พรรคการเมือง”  หมายความวา  พรรคการเมืองที่มีสมาชิกไดรับเลือกต้ังเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 “การจัดสรรเวลา”  หมายความวา  การจัดสรรเวลาออกอากาศโดยนายทะเบียนใหแก

พรรคการเมืองแถลงผลงานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐ 

 “สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน”  หมายความวา  สถานี

วิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศนที่หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเปน

เจาของ 

 “ป”  หมายความวา  ปปฏิทิน 

 “หวงการจัดสรร” หมายความวา  ระยะเวลานับแตวันเร่ิมตนถึงวันส้ินสุดของระยะเวลา

ที่กําหนดในแตละคร้ังในการจัดสรรเวลา  ซึ่งแตละคร้ังตองมีจํานวนวันใกลเคียงกัน 

 ขอ4.ใหนายทะเบียนประสานงานกับผูมีหนาที่รับผิดชอบสถานีวิทยุกระจายเสียง และ

สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อดําเนินการจัดสรรเวลาตามที่กําหนดในประกาศนี้ 

 การจัดสรรเวลาในแตละปใหกระทําโดยไมคิดคาใชจายใดๆ 
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 ขอ5.การจัดสรรเวลาในแตละปใหนายทะเบียนกําหนดจํานวนครั้งของการจัดสรรเวลา  

และหวงการจัดสรรเปนการลวงหนากอนปที่จะมีการจัดสรรเวลา  ทั้งนี้  ตองไมนอยกวาปละ3 คร้ัง 

 เม่ือนายทะเบียนไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหนายทะเบียนแจงหัวหนาพรรค

การเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองซ่ึงหัวหนาพรรคการเมืองมอบหมายเปนหนังสือใหทํา

การแทน  ใหมาประชุมพรอมกันเพื่อจับสลากวันเวลาออกอากาศในแตละคร้ัง  

 กรณีหัวหนาพรรคการเมืองใดหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองใดซ่ึงหัวหนาพรรค

การเมืองมอบหมายเปนหนังสือใหทําการแทนไมมาประชุมตามวรรคสอง  ใหถือวาพรรคการเมือง

นั้นสละสิทธิในการออกอากาศ 

 ขอ6.สิทธิในการออกอากาศของพรรคการเมืองที่ไดรับการจัดสรรเวลาตามขอ 5 ถูก

เพิกถอนเมื่อ 

 (1) อายุของสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง  หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 

 (2) ไมมีสมาชิกไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 (3) กระทําการฝาฝนขอ 10 วรรคสอง 

 ขอ7.กรณีตามขอ 6 (1)  เมื่อมีการประกาศผลการเลือกต้ังครบจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดภายหลังการเลือกต้ังทั่วไปแลว  ใหแตละพรรคการเมืองแถลง

ผลงานของพรรคการเมืองตามจํานวนครั้งเทาที่เหลือจากที่ไดกําหนดไวตามขอ 5 สําหรับปนั้นโดย

ใหนําความในขอ 5 วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม  หากหวงการจัดสรรในคร้ังใดมี

เวลาที่เหลือไมถึง 30 วันจะไมดําเนินการจัดสรรเวลาสําหรับหวงการจัดสรรนั้นก็ได 

 ขอ 8.กรณีมีพรรคการเมืองภายหลังที่ไดมีการดําเนินการกําหนดจํานวนครั้ง  และหวง

การจัดสรรตามขอ 5 แลวใหนําความในขอ 7 มาใชบังคับกับหวงการจัดสรรสําหรับพรรคการเมือง

นั้นโดยอนุโลม 

 กําหนดวันเวลาออกอากาศของพรรคการเมืองตามวรรคหน่ึงใหนําความในขอ 5 วรรค

สองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม  เวนแตกรณีมีพรรคการเมืองตามวรรคหน่ึงเพียงพรรค

เดียวใหเปนไปตามที่นายทะเบียนกําหนด 

 ขอ 9.เวลาที่พรรคการเมืองจะไดรับการจัดสรรเวลาใหออกอากาศแถลงผลงาน

ตอเนื่องกันแตละครั้ง  ใหคํานวณจากจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมือง

ตามเกณฑ  ดังนี้ 

 (1) พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมเกิน 50 คน ใหไดรับเวลาออกอากาศ

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงไมเกิน 30 นาที  และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไมเกิน 30 นาที 
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 (2) พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกิน 50 คนแตไมเกิน 100 คน  ใหไดรับ

เวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงไมเกิน 45 นาที  และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไมเกิน 

45 นาที 

 (3) พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกิน 100 คน  ใหไดรับเวลาออกอากาศ

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงไมเกิน 60 นาที  และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไมเกิน 60 นาที 

 ขอ10.การแถลงผลงานของพรรคการเมืองใหพรรคการเมืองจัดทําเปนแถบบันทึกเสียง  

หรือแถบบันทึกภาพและเสียงหรือทั้งสองอยางตามมาตรฐานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและ

สถานีวิทยุโทรทัศน  และมีความยาวตามเกณฑในขอ 9  โดยมีรูปแบบในการนําเสนอตามที่พรรค

การเมืองกําหนด 

 แถบบันทึกเสียงและแถบบันทึกภาพและเสียงที่พรรคการเมืองจัดทําตามวรรคหนึ่ง

จะตองใชถอยคํา  หรือรูปแบบที่สุภาพ  ไมขัดตอกฎหมาย  ไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 พรรคการเมืองจะตองรับผิดชอบตอขอความ  ถอยคําหรือรูปแบบที่ปรากฏในแถบ

บันทึกเสียงและแถบบันทึกภาพและเสียงที่พรรคการเมืองไดจัดทําข้ึน 

 ขอ11.เม่ือพรรคการเมืองไดนําเนินการตามขอ 10 แลวใหพรรคการเมืองสงแถบ

บันทึกเสียงหรือแถบบันทึกภาพและเสียงหรือทั้งสองอยางจํานวน 2 ชุดตอนายทะเบียนภายใน

เวลาที่นายทะเบียนกําหนด  เพื่อใหสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศนดําเนินการ

ออกอากาศตอไป 

 พรรคการเมืองใดไมดําเนินการภายในกําหนเดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหพรรคการเมือง

นั้นหมดสิทธิที่จะออกอากาศในคร้ังนั้น 

 ขอ12.กรณีปรากฏวาแถบบันทึกเสียงหรือแถบบันทึกภาพและเสียง  หรือทั้งสองอยาง

ของพรรคการเมืองใดที่ออกอากาศมีขอความ  ถอยคํา  หรือรูปแบบที่มีลักษณะตองหามตามขอ 

10  นายทะเบียนอาจส่ังระงับการออกอากาศแถบบันทึกเสียงหรือแถบบันทึกภาพและเสียง  หรือ

ทั้งสองอยางของพรรคการเมืองนั้น 

 กรณีพรรคการเมืองใดจัดทําแถบบันทึกเสียงหรือแถบบันทึกภาพและเสียง  หรือทั้ง

สองอยางเกินกวาเกณฑที่ไดรับการจัดสรรเวลาตามขอ 9 ใหพรรคการเมืองนั้นออกอากาศไดเทาที่

ไดรับการจัดสรรเวลา 
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 ขอ13.ในปแรกท่ีไดมีประกาศนี้  นายทะเบียนอาจดําเนินการจัดสรรเวลาไดตามที่

เห็นสมควร  เวนแตระยะเวลาที่เหลือจนถึงส้ินปมีไมถึง 45 วันนับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  

นายทะเบียนจะไมดําเนินการจัดสรรเวลาก็ได 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

      

(นายธีรศักด์ิ  กรรณสูต) 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
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ประวัติผูเขยีน 
 

นายวรพจน บุญพร  เกิดเมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2516  อยูบานเลขที่ 1/143 หมูที่ 9        

ตําบล.บางพูด  อําเภอ.ปากเกร็ด  จังหวัด.นนทบุรี  สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต  จาก

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เมื่อปการศึกษา 2538  ปจจุบันประกอบธุรกิจสวนตัว 
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