
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรเงินและการตรวจสอบการใช้เงิน             
เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองในราชอาณาจักรไทย 

 
สิริวัฑฒก์ วัฒนกูล1 

รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี2 
 

บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์เล่มนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและการตรวจสอบการใช้

เงินสนับสนุนพรรคการเมืองของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบพรรค
การเมืองว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง กองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2554 เป็นหลัก โดยเน้นศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการสนับสนุน
เงินแก่พรรคการเมืองโดยภาครัฐในราชอาณาจักรไทย ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการรายงานการ
ใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองที่ส่งผลท าให้พรรคการเมืองต้องถูกยุบพรรค อันไม่สอดคล้องต่อหลัก
แห่งความได้สัดส่วน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองที่
ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาอันเกิดจากหลักเกณฑ์การสนับสนุนและการ
ตรวจสอบเงินของพรรคการเมือง และหาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย และพัฒนาหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนและการตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองในราชอาณาจักรไทยต่อไป 

จากการศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินแก่พรรคการเมืองโดยรัฐผ่านกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมือง และการตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองนั้น เป็นการใช้หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินแก่พรรคการเมือง ที่ยังไม่สามารถท าให้
ส าเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  ในทางตรงข้ามท าให้พรรคการเมืองบางพรรคที่ได้คะแนนเสียงที่มา
กระดับหนึ่ง และ/หรือผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่
คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนดกลับต้องถูกตัดสิทธิในการรับเงินสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ 
หรือในประเด็นการตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมือง หากพรรคการเมืองที่รับเงินสนับสนุน ละเลย
ไม่ด าเนินการ หรือไม่ว่าเพราะเหตุไปไม่ด าเนินการรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคตามที่
กฎหมายก าหนดอาจท าให้พรรคการเมืองพรรคนั้นมีโทษถึงขั้นต้องถูกยุบพรรค ซึ่งเป็นโทษที่รุนแรงเกิน

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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กว่าเหตุ และนอกจากนั้น ปรากฎว่า การตรวจสอบการใช้เงินสนับสนุนของพรรคการเมืองดังกล่าวยังขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมือง ทั้งๆ ที่เงินนั้นเป็นเงินที่มาจาก
ภาษีของประชาชน ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ขาดความเชื่อมั่นในการ
สนับสนุนเงินแก่พรรคการเมือง และยังเป็นการลดบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย  

ดังนั้น วิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงขอเสนอแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม หลักเกณฑ์การจัดสรร
เงิน และการตรวจสอบการใช้เงินสนับสนุนของพรรคการเมือโดยรัฐที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง กองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2554 เพื่อให้มีความเหมาะสม เหมาะกับยุคสมัย และเพื่อพัฒนาพรรค
การเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่ข้มแข็ง สมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญสืบไป 

 

1. บทน า 
จากการศึกษาผู้ศึกษาพบว่าในการจัดสรรเงินสนับสนุนและการตรวจสอบการใช้เงินของ    

พรรคการเมืองนั้นยังมีปัญหาอยู่หลายจุดด้วยกัน ซึ่งหากไม่มีการปรังปรุงแก้ไขอาจท าให้เกิดผลเสียต่อ  การ
ปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยในที่สุด ผู้ศึกษาพบปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดสรรเงินและการตรวจสอบการใช้เงินเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในประเทศไทย 3 ประการ ดังกล่าว
ต่อไปนี้  

1.1 ปัญหาทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองใน
ราชอาณาจักรไทยท่ีไม่สอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

จากการศึกษาเห็นได้ว่า มาตรการการจัดสรรเงินแก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 นั้นยังมีหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนเงินแก่พรรคการเมืองที่
จะต้องมีการปรับปรุงแก้ใข กล่าวคือ การจัดสรรเงินแก่พรรคการเมืองนั้น มีที่มาจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง อันเป็นเงินมาจากภาษีประชาชน ฉะนั้นเองเงินดังกล่าวจึงเป็นเงินที่ต้องน าไปใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่พรรคการเมืองการในพัฒนาพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นพรรคการเมืองเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษิตย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้พรคการเมืองนั้นเป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่าง
แท้จริง ปลอดการแทรกแซงจากนายทุน ฉะนั้น เงินดังกล่าวจึงสมควรที่จะต้องถูกน าไปใช้อย่างถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม การจัดสรรเงินดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 นั้น มีการก าหนดให้มีการจัดสรรเงินสนับสนุน ของกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองแก่พรรคการเมืองโดยใช้เกณฑ์ว่าพรรคการเมืองที่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังหลังสุด โดยผู้สมัครจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากการ
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เลือกตั้งของแบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่าร้อยละศูนย์จุดห้าของคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับ
จากการเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อรวมกัน หรือได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่
น้อยกว่าร้อยละศูนย์จุดห้าของคะแนนเสียงที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนได้รับในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศนั้น3 เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ได้กับเฉพาะพรรคการเมืองพรรคใหญ่เท่านั้น แต่พรรค
การเมืองพรรคเล็ก หรือพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงมากระดับหนึ่งหรือมีคะแนนเสียงใกล้เคียง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน หรือผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่คะแนน
เสียงไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนดจะถูกตัดสิทธิไม่ให้รับเงินสนับสนุน ดังนั้น ด้วยปัญหาดังกล่าวจึง
เป็นการวางหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินแก่พรรรคการเมืองที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่
ต้องการให้พรรคการเมืองได้รับการพัฒนาและการสนับสนุนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการลดทอนคะแนน
เสียงจากความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนในผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนนั้นอีกด้วย 

1.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
เงินเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองในปัจจุบัน ถือว่าเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้ในเร่ืองการตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมือง อันเป็นเงินที่มาจากภาษีประชาชนก็เช่นกัน  จาก
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 นั้นได้มีการก าหนดการตรวจสอบการ
ใช้เงินของพรรคการเมืองกระบวนการตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองนั้นมีเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และผู้สอบบัญชีของพรรคการเมืองเท่านั้น4 แต่ไม่ปรากฏว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้เงิน
ของพรรคการเมือง ทั้งๆ ที่เงินของกองทุนและเงินสนับสนุน มาจากเงินภาษีของประชาชน เมื่อกระบวนการ

                                                           
3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550, มาตรา 75 บัญญัติว่า “ในการจัดสรร

เงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองให้จัดสรรเป็นรายปีให้แก่พรรคการเมืองที่ ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุดโดยได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือไม่น้อย
กว่าร้อยละศูนย์จุดห้าของคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับใน   การเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือรวมกันหรือได้รับ
คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละศูนย์จุดห้าของคะแนนเสียงที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน
ได้รับในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ 

การจัดสรรเงินให้แก่พรรคการเมืองที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดสรรโดยจัดสรรเงินตามจ านวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือร้อยละส่ีสิบของจ านวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร 
คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งร้อยละส่ีสิบของจ านวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร สาขาพรรคการเมืองซ่ึงมี
ลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดร้อยละสิบของจ านวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร และจ านวนสมาชิกซ่ึงช าระค่า
บ ารุงรายปีร้อยละสิบของจ านวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนดแต่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเกินกว่าก่ึงหนึ่งของวงเงินทั้งหมดที่จัดสรรในปีนั้นมิได้” 

4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550, มาตรา 47.   
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ตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นอย่างที่กล่าวมาข้างต้น จึงส่งผลท าให้กระบวนการการ
ตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองนั้นขาดโปร่งใส และขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน ด้วยเหตุนั้น
จึงท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการให้เงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองท าให้ประชาชนสนับสนุนเงิน
น้อยลง ไม่เพียงเท่านั้นท าให้ระบอบประชาธิปไตยในประเทศถดถอยและพัฒนาได้ล่าช้า ดังนั้นในการร่าง
กฎหมายจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง การที่รัฐ
มิได้มีมาตรการในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในบทบัญญัติดังกล่าวท าให้
บทบัญญัตินั้นไม่สอดคล้องต่อทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน อันได้แก่หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางกฏหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้เงินเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง 

1.3 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรค
การเมืองอันส่งผลต่อการยุบพรรคของพรรคการเมือง ท่ีไม่สอดคล้องต่อหลักแห่งความได้สัดส่วน 

เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้น มีวัตถุประสงค์ให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง
มากขึ้น เพื่อให้พรรคการเมืองเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศให้มีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น5 และ
เพื่อพรรคการเมืองสามารถรักษาอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคไว้ได้เท่านั้น แต่เพื่อให้เงินจากกองทุน
ดังกล่าวได้มีการน าไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบการใช้เงินของพรรค
การเมือง โดยการก าหนดให้พรรคการเมืองที่รับเงินสนับสนุนต้องยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินของพรรค
การเมืองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความโปร่งใสในการใช้เงิน และเพื่อให้พรรค
การเมืองนั้นได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดไว้เท่านั้น จาก
ข้อก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ที่ได้บทบัญญัติให้พรรค
การเมืองที่รับเงินสนับสนุนต้องรายงานการใช้จ่ายเงินของพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งทันตามเวลาที่
ก าหนด หากพรรคไม่สามารถท าได้จะท าให้พรรคการเมืองนั้นต้องถูกยุบพรรค เป็นบทบัญญัติส่งผลท าให้
พรรคการเมืองบางพรรคไม่สามารถด าเนินการได้ โดยเฉพาะพรรคการเมืองพรรคเล็ก หรือพรรคการเมืองที่
เพิ่งตั้ง ทั้งนี้เพราะพรรคการเมืองพรรคเล็ก หรือพรรคการเมืองที่เพิ่งตั้งยังขาดประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการพรรค หรือไม่สามาถเข้าใจการกรอกแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  หรืออาจจะเกิด
จากความไม่พร้อม และความหลงผิดในการท าเอกสารของพรรคการเมืองเอง จึงเป็นเหตุให้พรรคการเมือง
นั้นไม่สามารถส่งรายงานการใช้จ่ายเงินของพรรคได้ทันตามก าหนด จนเป็นเหตุให้พรรคการเมืองพรรคเล็ก 
หรือพรรคการเมืองที่เพิ่งตั้งขึ้นต้องถูกยุบ และไม่เพียงเท่านั้น ข้อบังคับดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นคือ 
เดิมทีเงินกองทุนพรรคการเมืองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พรรคการเมืองนั้น มีเงินหมุนในการบริหารพรรค ให้
                                                           

5 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์, 2549), น.429 - 430. 

932



5 
 

พรรคมีความเข้มแข็ง แต่จากบทบัญญัติเดียวกันนี้ กลับท าให้พรรคการเมืองอ่อนแอลงโดยการยุบพรรค
การเมืองที่มิได้ยื่นรายงานการใช้เงินต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจากนอกโทษยุบพรรคแล้ว ยังมีการ
ก าหนดโทษต่อทรัพย์สินที่เหลือหลังจากการช าระภาษี โดยก าหนดให้ถูกโอนให้แก่องค์กรสาธารณกุศล
ตามที่ระบุในข้อบังคับของพรรค หรือตกแก่กองทุนในกรณีที่พรรคไม่ได้ระบุ มีการห้ามมิให้อดีต
กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปแล้ว ขอจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในห้าปี 6 และ
ให้สมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะต้องเข้าเป็นสมาชิกพรรคอ่ืนในหกสิบวัน 
มิฉะนั้นให้ถือว่าสิ้นสภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสุดท้าย หัวหน้าพรรคการเมืองต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องช าระค่าปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ฉะนั้นจึงท าให้ประชาชนผู้ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
เข้าร่วมจัดต้ังพรรคอีกต่อไป เพราะเน่ืองจากก าหนดอัตราโทษที่รุนแรงเกินไป ด้วยเหตุนี้จึงท าให้บทบัญญัติ
นี้ขัดต่ออดีตรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ที่มีเจตนารมณ์ที่จะให้ประชาชนเข้ามา
ส่วนร่วมในพรรคการเมืองนั้นเอง 

 
2. ข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนท่ีเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมือง การ
จัดสรรและการสนับสนุนเงินแก่พรรคการเมือง 

2.1//หลักความเสมอภาค  
หลักความเสมอภาค เป็นหลักการว่าด้วยการเท่าเทียมกันในสาระส าคัญอันเดียวกัน7 โดยไม่การ

เลือกปฏิบัติ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดจนถึงตาย อีกนัยยะหนึ่งคือเป็นหลักการที่เป็นพื้นฐาน
ของความยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย ในทางตรงข้ามยัง
เป็นการห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อ านาจของตนได้ตามอ าเภอใจ ด้วยหลักการนี้ท าให้ประชาชนได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายนั่นเอง ทั้งนี้หลักความเสมอภาคมิได้ใช้ หรือบังคับใช้ต่อบุคคลธรรมดาเพียงเท่านั้น 
หากแต่รวมถึงการบังคับต่อนิติบุคคล หรือบุคคลตามกฎหมายอีกด้วย ส าหรับต่างประเทศอย่างรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็ได้มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อรับรองหลักความเสมอภาคไว้เช่นกัน อาทิ 
การมีสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง มาตรา 3 (2)  ความเสมอภาคในการเลือกตั้ง มาตรา 38 (1) และ
มาตรา 28 (1) หรือแม้แต่การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อพรรคการเมือง ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอดีตที่ผ่านมาได้บัญญัติไว้เช่นกันในมาตรา 30 ว่า “บุคคลย่อมเสมอ
กันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิ่นก าเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
                                                           

6 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550, มาตรา 104.   
7 ราชบัญฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, น.1215.   
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ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท า
มิได้ ... ” จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังได้ให้ความส าคัญ
ต่อหลักความเสมอภาคเช่นกันไม่ว่าจะความเท่าเทียมกันต่อหญิงชาย การคุ้มครองตามกฎหมาย และตลอด
ถึงการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่างๆ  ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลท าให้รัฐต้องออกกฎหมายลูก หรือกฎหมายที่มีล าดับ
ศักดิ์รองลงมา และก าหนดหลักปฏิบัติต่อบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล บุคคลตามกฎหมายให้สอดคล้องกับ
หลักความเสมอภาค มิฉะนั้นแล้ว กฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ก็จะไม่สอดคล้องต่อหลักความเสมอภาค 
รวมถึงขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วย อย่างไรก็ตาม หลักความเสมอภาคทั่วไป ก็มีข้อยกเว้นเช่นกัน 
คือ ใน หลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง เป็นหลักแห่งความเสมอภาคที่มีการใช้กับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ8 ทั้งนี้กฎหมายพื้นฐานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้บัญญัติจ าแนกหลักความเสมอภาคใน
ลักษณะที่มีเงื่อนไขและมีขอบเขตต่างจากหลักความเสมอภาคทั่วไป  อาทิ การมีสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่าง
ผู้ชายและผู้หญิง ในมาตรา 3 (2) การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อพรรคการเมือง มาตรา 21 ความเสมอภาค
ของชาวเยอรมันในการรับราชการ มาตรา 33 (1) - (3) หรือความเสมอภาคในการเลือกตั้ง เป็นต้น  
 นอกจากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างหลักความเสมอภาคทั่วไปกับหลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง
นั้น ถือได้ว่าหลักความเสมอภาคทั่วไปเป็นพื้นฐานของหลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง  แต่หลักความเสมอ
ภาคทั่วไปนั้นสามารถน าไปใช้ได้กับทุกๆ เร่ืองโดยไม่จ ากัดขอบเขตเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง และบุคคลทุกๆ คน
ย่อมอ้างหลักความเสมอภาคทั่วไปได้ ส่วนหลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองอาจถูกจ ากัดโดยใช้เฉพาะเร่ือง
หรือเฉพาะกลุ่มบุคคลที่รัฐธรรมนูญมุ่งคุ้มครองเท่านั้น  โดยหลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองนั้นยังถือเป็น
หลักกฎหมายพิเศษซึ่งย่อมมาก่อนหลักความเสมอภาคทั่วไป  ถ้ากฎเกณฑ์ใดได้รับการพิจารณาหลักความ 
เสมอภาคเฉพาะเร่ืองแล้วก็ไม่จ าต้องน ามาพิจารณาตามหลักความเสมอภาคทั่วไปอีก9  

2.2/หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย   
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เป็นหลักการสากลที่ได้รับการ

ยอมรับ กันโดยทั่วไป เป็นต้นว่า หากประเทศใดต้องการให้ประเทศของตนเป็นประเทศที่มีการพัฒนา มี
ความเจริญรุ่งเรืองแล้ว ประเทศนั้นจะต้องมีการน าหลักการนี้มาใช้ด้วยเสมอ หลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  หมายถึงการเปิดโอกาสในประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาคราชการนั้น (International Association for Public Participation) โดยประชาชนของรัฐทั้งหมดจะ

                                                           
8 บรรเจดิ สิงคะเนต,ิ “หลักความเสมอภาค,” สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540, น.9 (2543).   
9 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, “หลักความเสมอภาค,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559, จาก http://public-

law.net/publaw/view.aspx?id=657.   
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ร่วม ประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยตรงหรือท าหน้าที่เป็นสภาเอง และรวมถึงประชาชนทุกคนต้องมีส่วน
ร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ในสังคม กล่าวคือ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการบัญญัติกฎหมายอันเป็นการ
แสดงเจตจ านงร่วมกัน  

นอกจากการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นหลักการสากลแล้ว หลักการนี้ก็ถูกน าเอาไปใช้เป็น
หลักการในการร่างกฎหมายด้วยเช่นกัน อย่างราชอาณาจักรไทยได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในด้านการเข้าชื่อร่างกฎหมายของประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 163 และการเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 164  ทั้งนี้
การมีส่วนร่วมของประชาชนยังรวมถึงการตรวจสอบ  การใช้อ านาจของรัฐโดยประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย ฉะนั้น ในเมื่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับรองเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตยไว้แล้ว กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ ากว่ารัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอ านาจของ
รัฐธรรมนูญก็จะต้องบัญญัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับทางภาครัฐด้วยเสมอ เพราะมิฉะนั้นแล้ว กฎหมาย
ดังกล่าวจะไม่เพียงแต่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญเท่านั้น หากแต่จะเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย 

2.3 หลักแห่งความได้สัดส่วน  
หลักแห่งความได้สัดส่วน ถือได้ว่าเป็นหลักการทั่วไปของกฎหมายมหาชนที่แม้ไม่ได้รับการ

บัญญัติไว้เป็นลายลักอักษร แต่ก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางไม่เพียงแค่ทางกฎหมายมหาชนเท่านั้น แต่
ยังถูกยอมรับกันว่าเป็นหลักกฎหมายในกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วย 10 หลักแห่งความได้สัดส่วนนั้น มี
ความมุ่งหมายเพื่อยังไว้ซึ่งความยุติธรรม เพื่อจ ากัดการใช้อ านาจรัฐ ป้องกันมิให้รัฐใช้อ านาจอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน หรือเป็นหลักที่มุ่งก่อให้เกิดความมั่นคงต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนนั้นเอง11 โดยทั้งนี้ หลักความพอสมควรแก่เหตุตามความหมายอย่างแคบ ซึ่งเป็นหลักการขั้น
พื้นฐานหลักการหนึ่งของหลักแห่งความได้สัดส่วนนั้น ได้เรียกร้องให้เกิดดุลยภาพขึ้นระหว่างความเสียหาย
อันเกิดขึ้นจากเอกชนและหรือแก่สังคมโดยรวม กับประโยชน์ที่ประชาชนพึงจะได้รับจากมาตรการใด
มาตรการหนึ่งที่ฝ่ายปกครองออกมาเพื่อใช้บังคับ ดังนั้น หลักแห่งความได้สัดส่วนจึงเป็นหลักการที่ช่วย
ควบคุม หรือบังคับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องพึงประเมินระหว่างผลดีและผลเสีย อันเกิดจากบังคับใช้

                                                           
10 อาสินีพัฒน์ บัวสรวง, ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2556), น.56.   

11 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์วิญญูชน, 2543), น.196.   
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มาตรการดังกล่าวด้วย ซึ่งถ้าหากมาตรการดังกล่าวท าให้เกิดผลเสีย หรือเกิดประโยชน์แก่ประชาชนน้อยมาก
จนไม่คุ้มกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เอกชนและหรือแก่สังคมโดยรวม ฝ่ายปกครองจะต้องห้ามมิให้มี
การน ามาตรการนั้นออกมาใช้บังคับ ถึงแม้ว่ามาตรการนั้นจะท าให้วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ให้อ านาจ
ส าเร็จก็ตาม มิฉะนั้นจะถือได้ว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่ไม่สอดคล้องต่อหลักแห่งความได้สัดส่วน 

 
3. หลักกฎหมายต่างประเทศและหลักกฎหมายไทย 

3.1 หลักกฎหมายต่างประเทศ 
จากการศึกษาจากระบบกฎหมายต่างประเทศต่างมีแนวทางที่หลากหลาย อันสามารถสรุป

ใจความส าคัญในประเด็นการจัดสรรเงินเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองและตรวจสอบการใช้เงินของพรรค
การเมืองดังนี้ 

สหรัฐอเมริกามีหลักการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง กล่าวคือ 
สหรัฐอเมริกาได้วางมาตราการในการให้เงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองโดยรัฐ โดยมีลักษณะการให้เงิน
สนับสนุนบางส่วน และตามแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเลือกเป็นการให้เงินสนับสนุนแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และการให้เงินสนับสนุนแก่พรรคการเมือง โดยกองทุนเงินอุดหนุนแห่งชาติ อันเป็นกองทุนที่ได้เงินมาจาก
ภาษีของประชาชน ทั้งนี้มีการจัดสรรเงินสนันสนุนโดยรัฐดังนี้ 

1)//ให้รัฐสนับสนุนเงินสมทบแก่ทุนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อันเป็นการจ่ายเงินสนับสนุนสมทบ
เงินบริจาคที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้จากประชาชน โดยจ่ายไปเกินเท่าหนึ่งของเงินบริจาคในวงเงินไม่เกิน 250 
ดอลล่าร์ ต่อผู้บริจาค 1 ราย ทั้งนี้หากผู้สัมัครรับเลือกตั้งดะแนนไม่ถึงร้อยละ 10 ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งใน 
2 มลรัฐติดต่อกัน ผู้สมัครน้ันก็จะหมดสิทธิรับเงินสนับสนุนจากรัฐในการหยั่งเสียงรอบแรกในมลรัฐที่เหลือ 

2)//ก าหนดให้รัฐจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอันเป็นเงิ นสนับสนุน
โดยตรงแก่พรรคการเมือง 

3)//ในการเลือกตั้งทั่วไป โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ โดยได้คะแนนถึง
ร้อยละ 5 ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่เงินสนับสนุนที่จะได้รับนั้นต้องค านวณตามสัดส่วนของคะแนนเมื่อ
เปรียบเทียบกับพรรคใหญ่ 

ส่วนแนวคิดและหลักการของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการก าหนดให้มีการตรวจสอบการใช้เงิน
ของพรรคการเมือง กล่าวคือ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและการรับบริจาคจะของสหรัฐอเมริกา จะถูก
ตรวจสอบโดยผู้ช านาญการทางบัญชี และนักกฎหมาย ซึ่งมีเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ โดยทั้งนี้
การตรวจสอบถูกควบคุมโดยคณะกรรมการดูแลการเลือกตั้งระดับชาติและระดับมลรัฐที่มีอ านาจกึ่งตุลาการ 
โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย สมาชิก 8 คน ได้แก่ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่ไม่มีสิทธิเสียงแต่มีหน้าที่ดูแลการเก็บรักษารายงานทางการเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และบุคคล
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ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีอีกจ านวน 6 คน โดยเฉพาะช่วงที่มีการเลือกตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดนี้จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ถึง 260 คน ภายใต้การควบคุมของรัฐสภา และประธานาธิบดี 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเพื่อพัฒนาพรรค
การเมือง กล่าวคือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีการพิจารณาเงินสนับสนุน จากผลงานทางการเมืองของแต่
ละพรรคที่ได้คะแนนเสียงจากประชาชนในการเลือกตั้ง โดยพรรคการเมืองจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ
เป็นจ านวน 1 มาร์ค (0.70 ยูโร) ต่อคะแนนเสียง  1 เสียง ที่เป็นคะแนนดีที่พรรคการเมืองนั้นได้รับส าหรับ
บัญชีรายชื่อของพรรคในการเลือกตั้งสภาแห่งยุโรปสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ หรือการเลือกตั้งสภา
ผู้แทนแห่งมลรัฐต่างๆ ถ้ากรณีที่พรรคการเมืองมิได้ส่งบัญชีรายชื่อเข้าสมัครรับเลือกตั้งก็ยังอาจคิดค านวณ
จ านวนเงินได้จากคะแนนเสียงที่คนของพรรคได้รับจากเขตเลือกตั้ง โดยจะได้คะแนนเสียงละ 1 มาร์ค 
เช่นกัน และส าหรับคะแนนเสียง 5 ล้าน แรกของแต่ละพรรคการเมืองจะได้รับเงินอีก 1.30 มาร์ค 

ส่วนแนวคิดและหลักการของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการการใช้
เงินสนับสนุนพรรคการเมืองจนเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง กล่าวคือ ในกฎหมายพรรคการเมืองของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองกรณีที่ พรรค
การเมืองมิได้ยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ได้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการยุบพรรคการเมืองด้วยหลักเกณฑ์ไว้ 3 ประการ คือ 

1)//เป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย 
2)//เป็นภัยคุกคามการด ารงอยู่ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
3)//การประเมินเหตุยุบพรรคการเมืองตามข้อ 1) และ ข้อ 2) โดยประมวลหลักเกณฑ์การ

ประเมินเหตุยุบพรรคได้ดังนี้ 
(1)//อุดมการณ์ของพรรคการเมืองขัดต่อหลักการพื้นฐาน 
(2)//เป้าหมายของพรรคการเมืองขัดต่อหลักการพื้นฐาน 
(3)//ปัจจัยขี้ขาด: พฤติกรรมของสมาชิกพรรคการเมือง 
ส่วนราชอาณาจักรสเปนมีแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการการใช้เงิน

สนับสนุนพรรคการเมืองจนเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง กล่าวคือ กฎหมายพรรคการเมืองของ
ราชอาณาจักรสเปน ได้ก าหนดการกระท าที่เป็นเหตุให้ศาลสั่งยุบพรรคการเมืองไว้ 3 สาเหตุดังนี้ 

1)//การกระท าความผิดอาญาฐานการรวมกลุ่มที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือองค์กรอาชญากรรม 
2)//การกระท าละเมิดหลักประชาธิปไตยในพรรคการเมือง  
3)//สมรู้ร่วมคิดหรือพัวพันกับการต่อการร้ายหรือการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างร้าง

แรง 
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ส าหรับสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเพื่อพัฒนาพรรค
การเมือง กล่าวคือ มาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝร่ังเศส ได้ก าหนดให้รัฐสามารถสนับสนุนเงินแก่
พรรคการเมืองได้ แต่ต้องเป็นไปโดยความเสมอภาค และเสรีภาพ โดยทั้งนี้ เงินดังกล่าวสามารถแบ่งการ
สนับสนุนแก่พรรคการเมืองเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กันคือ  

1)//ก าหนดให้จัดสรรแก่พรรคการเมืองตามสัดส่วนของคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้รับในการ
เลือกตั้งรอบแรกแห่งการเลือกตั้งทั่วไปของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ พรรคการเมืองที่จะ
ได้รับสิทธิในการรับเงินสนับสนุนนี้จะต้องเป็นพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50 
เขต 

2)//ก าหนดให้จัดสรรแก่พรรคการเมืองตามสัดส่วนของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้
แจ้งต่อสภาว่าตนสังกัดพรรคการเมืองนั้น 

3.2/หลักกฎหมายราชอาณาจักรไทย 
ในการสนับสนุนเงินแก่พรรคการเมืองในราชอาณาจักรไทยโดยรัฐ ได้มีการจัดสรรเงินแก่พรรค

การเมืองดังนี้ 
1) การสนับสนุนเงินเป็นรายปีตามแผนการดาเนินงานของพรรคการเมืองประจาปี 
2) การสนับสนุนเงินสมทบการบริจาคโดยแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาประจาปีให้แก่พรรคการเมืองหนึ่งได้ปีละ 100 บาท โดยรัฐจะสมทบอีกร้อยละห้าของจานวนเงิน
บริจาคทั้งหมดที่ได้รับจากการแสดงเจตนาร่วมกัน 

3) การสนับสนุนค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ หรือค่าโทรคมนาคมอ่ืน การจัดพิมพ์เอกสาร
เผยแพร่ของพรรคการเมือง หรือเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง และการอ่ืนเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถดาเนิน
กิจกรรมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง ได้กาหนดให้พรรคการเมืองที่มีสิทธิจะ
ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจะต้องเป็นพรรคการเมืองที่มีลักษณะดังนี้ 

1)//เป็นพรรคการเมืองที่ได้ดาเนินการครบถ้วนตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

2)//เป็นพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
เลือกตั้งทั่วไปพรรคการเมืองทุกพรรคได้รับจากการเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ
คะแนนเสียงแบบบัญรายชื่อหรือคะแนนเสียงแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 คร้ัง
หลังสุด โดยได้รับคะแนนจากการเลือกตั้งแบบของคะแนนเสียงของผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งทุกคนที่ได้รับใน
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ 
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3)//เป็นพรรคการเมืองที่ยื่นแผนการดาเนินงานประจาปีคณะกรรมการกาหนด ในการจัดสรร
เงินให้แก่พรรคการเมืองที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุน ให้จัดสรรตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ที่ 1 จัดสรรตามจานวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนที่ได้รับจากการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุด ร้อยละ 40 ของจานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร 

หลักเกณฑ์ที่ 2 จัดสรรตามจานวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่รับจาก
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุด ร้อยละ 40 ของจานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรรหลักเกณฑ์ที่ 3 จัดสรรตามจานวน
สาขาพรรคการเมืองซึ่งมีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด ร้อยละ 10 ของจานวนเงินทั้งหมด
ที่จัดสรร 

หลักเกณฑ์ที่ 4 จัดสรรตามจานวนสมาชิกซึ่งชาระค่าบารุงรายปี ร้อยละ 10 ของจานวนเงิน
ทั้งหมดที่จัดสรร อย่างไรก็ตาม ในการจัดสรรเงินแก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง ไม่สามารถจัดสรร
ให้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของวงเงินทั้งหมดที่จัดสรรในปีนั้นได้ 

ส าหรับการตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองนั้นมีวัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่ การ
ตรวจสอบว่า  

(1) กาหนดให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่สามารถคานวณเป็นเงินได้ของพรรคการเมืองและสาขาพรรค
การเมือง ตลอดจนให้มีการจัดการบัญชีตามที่กฎหมายกาหนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง นอกจากนั้นใน
กรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองมีหน้าที่ในการจัดทาบัญชีของสาขา
พรรคการเมืองตามกฎหมาย และ รับรองความถูกต้องและให้ดาเนินการส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อ
แสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง  

(2) นอกจากนั้น พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองต้องปิดบัญชีคร้ังแรกภายในวันสิ้นปี
ปฏิทินที่ได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งขึ้น และคร้ังต่อไปเป็นประจาทุกปีวันสิ้นปฏิทิน ทั้งนี้การปิดบัญชีให้จัด
ทาเป็นงบการเงินอันประกอบไปด้วย งบดุลและงบรายได้ ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรค 
การเมือง พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุน  ให้นายทะเบียนโดย ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะบุคคลคณะหนึ่งหรือหลายคณะ คณะละห้าคน เพื่อทาหน้าที่
ตรวจสอบงบการเงินตามที่กล่าวมาข้างต้น เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและประกาศให้
สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งคณะดังกล่าวประกอบไปด้วย ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ผู้แทน
กรมบัญชีกลาง, ผู้แทนกรมสรรพากร, ผู้แทนสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเจ้าหน้าที่
ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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4. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการจัดสรรเงินและการตรวจสอบการใช้เงินเพื่อ
พัฒนาพรรคการเมือง  

4.1 ปัญหาทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองใน
ราชอาณาจักรไทยท่ีไม่สอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

ในปัจจุบันการสนับสนุนเงินแก่พรรคการเมืองเป็นเร่ืองที่มีความจ าเป็นมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้พรรคการเมืองมีเงินอย่างเพียงพอในการด าเนินกิจการของพรรคเท่านั้น แต่มี
วัตถุประสงค์เพื่อตัดระบบการเงินจากนายทุนที่พยายามจะเข้ามาเป็นเจ้าของพรรคการเมือง ทั้งนี้ก็เพื่อให้
พรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งหากให้นายทุนเข้ามาเป็นเจ้าของพรรค
การเมืองแล้ว นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลก็คงหนีไม่พ้นนายทุนที่จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จาก
นโยบายเหล่านั้นเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่หากประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพรรคการเมืองมากยิ่งขึ้น 
ประชาชนมีเสียงในพรรคที่ตนเป็นสมาชิก ประโยชน์ที่เกิดจากนโยบายของพรรคนั้น ประชาชนก็จะเป็นผู้
ได้รับประโยชน์เสียเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน ฉะนั้นในเมื่อเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองดังกล่าวต่าง
เป็นเงินที่ได้มาจากประชาชน เงินดังกล่าวก็สมควรที่จะมีการจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองทุกพรรค ให้มีสิทธิ
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกันด้วย ทั้งนี้หาก
ยิ่งสามารถจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้เสมอภาค และเท่าเทียมกันมากแค่ไหน ก็จะยิ่ง
ท าให้พรรคการเมืองสามารถพัฒนาได้เร็ว การแข่งขันในการเลือกตั้ งมีความเป็นธรรมมากขึ้น พรรคเล็ก 
และหรือพรรคที่เพิ่มตั้งขึ้น ได้มีโอกาสเข้าสมัครรับเลือกตั้งได้อย่างไม่เสียเปรียบพรรคการเมืองพรรคใหญ่ 
ด้วยเหตุนี้ การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบัญญัติ
กฎหมายที่เป็นธรรม ได้สัดส่วนและเสมอภาคต่อพรรคการเมืองทุกพรรค 

จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
มาตรา 75 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2554 ข้อ 
27 (2)  นั้นได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ทั้งนี้หลักเกณฑ์
ดังกล่าวใช้คะแนนของพรรคการเมืองที่ได้รับจากการเลือกตั้งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติในการรับเงินสนับสนุน
จากกองทุน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นเป็นหลักเกณฑ์ที่ยากต่อการด าเนินการแก่พรรคการเมืองพรรคเล็ก
หรือพรรคการเมืองที่เพิ่งตั้ง ทั้งนี้เพราะการที่พรรคๆ หนึ่งจะได้รับคะแนนตามเกณฑ์นั้นจะต้องมีเงินทุนมาก 
ผู้ลงสมัครเลือกตั้งมีความสามารถ และรวมถึงมีประสบการณ์ในการเลือกตั้งที่มากพอ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
พรรคการเมืองพรรคเล็ก หรือพรรคการเมืองที่เพิ่งตั้ง ที่มีเงินทุนในการเลือกตั้งน้อย ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่มี
ประสบการณ์  มีความสามารถแต่ไม่มีชื่อเสียง หรือไม่เป็นที่ รู้จักมาก่อน ไม่สามารถด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้โดยง่าย จนเป็นเหตุให้พรรคการเมืองพรรคเล็กหรือพรรคการเมืองที่เพิ่งตั้งขึ้นมานั้น
ไม่มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงท าให้พรรคการเมืองพรรคเล็ก
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เสียเปรียบพรรคการเมืองพรรคใหญ่ด้านเงินสนับสนุนเท่านั้น แต่ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลท าให้พรรค
การเมืองมีโอกาสถูกยุบพรรค หรือไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคของตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ กล่าวคือการด าเนินกิจการของพรรค
จ าเป็นต้องใช้เงินทุนในการด าเนินกิจการ ฉะนั้น ในเมื่อพรรคการเมืองมีเงินทุน หรือเงินสนับสนุนน้อยจึง
ท าให้พรรคการเมืองนั้นไม่สามารถจัดกิจกรรม หรือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเต็มที่ และใน
บางคร้ังพรรคการเมืองบางพรรคถึงกับไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองใดๆได้ ดังนั้น เมื่อพรรค
การเมืองไม่มีกิจกรรมจึงไม่สามารถเขียนรายงานการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเพื่อยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ภายในระยะเวลาก าหนด ด้วยเหตุนี้จึงอาจท าให้พรรคการเมืองดังกล่าวต้องถูก
ยุบพรรคไป นอกจากปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น
ได้มีเจตนารมณ์เพื่อการช่วยเหลือ และส่งเสริมพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง จึงได้บัญญัติให้มีการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมานั้นเป็น
พรรคการเมืองที่เข้มแข็ง มีความสามารถในการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง เพื่อด ารงไว้ซึ่งอุดมการณ์ทางการเมือง
ของพรรคของตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อพรรคการเมือง
นั้นจะเป็นพรรคการเมืองของประชาชนในที่สุด อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น เป็นผลดีและ
เหมาะสมส าหรับพรรคการเมืองพรรคใหญ่ที่มีความสามารถในการแข่งขันเลือกตั้ง มีฐานเสียง มี
ความสามารถที่จะบริหารประเทศได้จริง และมีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนาน และทั้งการใน
เงินสนับสนุนในเกณฑ์ดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคทั่วไป และได้รับข้อยกเว้นตาม
หลักแห่งความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง ทั้งนี้เกณฑ์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความเสถียรภาพในการ
บริหารประเทศ แต่ขณะเดียวกันหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก็ท าให้พรรคการเมืองนั้นอ่อนแอลงโดยการก าหนดให้
ใช้คะแนนเสียงที่สูงจนท าให้มีแต่พรรคการเมืองพรรคใหญ่เท่านั้นที่จะได้รับเงินสนับสนุนในส่วนนี้  ท าให้
พรรคการเมืองบางพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากถึงร้อยละ 70 ของร้อยละ 0.5 ของการเลือกตั้งแต่ละประเภท 
(หรือประมาณ 120,000 คะแนนเสียง เมื่อเทียบกับอัตราส่วนคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จ านวน 1 คน ต่อ 170,000 คะแนนเสียง : สถิติการเลือกตั้งปี 2557) 12 หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับการ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนที่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของการเลือกตั้งแต่ละประเภทถูกตัด
สิทธิมิให้รับเงินสนับสนุน เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวได้ส าเร็จ ทั้งๆ ที่คะแนนเสียงใน
การสนับสนุนผู้สมัครคนนั้นมีจ านวนมากระดับหนึ่ง และ/หรือผู้สมัครที่ได้รับการรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ แต่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด จากที่กล่าวมาท าให้พรรคการเมือง
ดังกล่าวด าเนินกิจการทางการเมืองด้วยความยากล าบากเกินความจ าเป็น เพราะแม้พรรคตนจะใช้ความ
พยายามให้ได้คะแนนเสียงมากระดับหนึ่ง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
                                                           

12 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ราษฎรก็ไม่สามารถรับเงินทุน ท าให้พรรคการเมืองนั้นไม่มีเงินทุนในการด าเนินการของพรรคให้มีการ
พัฒนามากขึ้น จึงส่งผลท าให้การพัฒนาศักยภาพของพรรคล่าช้า และยิ่งกว่านั้น เป็นการลดทอนคุณค่า
คะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกพรรคการเมืองเหล่านั้นและเป็นการวางเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2554 ที่
ก าหนดให้มีการจัดสรรเงินสนับสนุนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองแก่พรรคการเมืองโดยใช้
เกณฑ์ว่าพรรคการเมืองที่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไปคร้ังหลังสุด โดยผู้สมัครจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งของแบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า
ร้อยละศูนย์จุดห้าของคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับจากการเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อ
รวมกัน หรือได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละศูนย์จุดห้าของ
คะแนนเสียงที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนได้รับในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศนั้น 
เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ได้กับเฉพาะพรรคการเมืองพรรคใหญ่เท่านั้น แต่พรรคการเมืองพรรคเล็ก หรือพรรค
การเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงมากระดับหนึ่งหรือมีคะแนนเสียงใกล้เคียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน 
หรือผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่คะแนนเสียงไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมาย
ก าหนดจะถูกตัดสิทธิไม่ให้รับเงินสนับสนุน ดังนั้น ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงเป็นการวางหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนเงินแก่พรรรคการเมืองที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้พรรคการเมือง
ได้รับการพัฒนาและการสนับสนุนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการลดทอนคะแนนเสียงจากความไว้เนื้อเชื่อใจ
ของประชาชนในผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนนั้นอีกด้วย  

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
ได้ก าหนดให้มีการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองแก่พรรคการเมืองโดยใช้เกณฑ์เร่ือง
คะแนนจากผลการเลือกตั้งในแบบสัดส่วนและแบบบัญชีรายชื่อนั้น ส่งผลกระทบท าให้พรรคการเมื องที่
มิได้ส่ง และ/หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว แต่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ท าให้ถูกตัดสิทธิไม่ได้รับเงินสนับสนุน 
ทั้งนี้ไม่ว่าเพราะพรรคไม่มีความพร้อม ผู้สมัครขาดประสบการณ์ในการลงแข่งขันเลือกตั้ง เงินทุนมีไม่
เพียงพอ ไม่ว่าด้วยเหตุผลไปก็ตาม เงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้นล้วนแต่เป็นเงินจากภาษี
ของประชาชน การตัดสิทธิไม่ให้รับเงินดังกล่าว ท าให้พรรคการเมืองพรรคเล็ก และพรรคการเมืองที่เพิ่ง
ตั้งขึ้นเสียเปรียบพรรคการเมืองพรรคใหญ่ ที่มีเงินและมีฐานเสียงที่เข้มแข็งเป็นต้นทุนอยู่แล้ว ซึ่งแท้จริงแล้ว 
เงินของประชาชนดังกล่าวควรที่จะมีการกระจายหรือจัดสรรให้ถึงพรรคการเมืองทุกๆพรรคอย่างเหมาะสม 
ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้พรรคการเมืองได้รับเงินสนับสนุนโดยรัฐ และน าไปพัฒนา
พรรคการเมืองตามอุดมการณ์ของตน และส่งผู้แทนลงสมัครรับเลือกตั้งตามแนวอุดมการณ์ของตนต่อไป 
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4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
เงินเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน จ านวนเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้นมีจ านวนมาก 
ทั้งนี้เพื่อให้พรรคการเมืองสามารถท าเงินดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาพรรคการเมืองของตนเองผ่านการ
จัดสรรเงินของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ทว่าเงินดังกล่าวก็จ าเป็นที่จะต้องใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ส าหรับการพัฒนาพรรคการเมือง และยิ่งกว่านั้นเพื่อการพัฒนาประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การตรวจสอบ และควบคุมเร่ืองการใช้เงินของพรรคการเมืองอย่างเข้มงวดด้วยเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันมีพรรค
การเมืองในประเทศไทยจ านวนมาก จึงท าให้ยากต่อการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ    พรรคการเมือง ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอในการตรวจสอบ และการตรวจสอบนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการ
ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉะนั้นเพื่อให้การตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองนั้นเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบการใช้เงินดังกล่าวจึงควรจะต้องมีประชาชนเป็นส่วนหนึ่ง
ในตรวจสอบด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองดังกล่าวถูกน าเอาไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการสร้างให้ประชาชนเห็นคุณค่าในการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยอีกทางหนึ่ง 

จากการศึกษาพบว่า ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2554 มิได้
ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง แต่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
รัฐ และผู้สอบบัญชีของพรรคการเมืองเท่านั้นที่เป็นผู้ตรวจสอบ เป็นเหตุให้ประชาชน และหน่วยงาน
ภายนอกถูกกีดกั้นไม่สามารถเข้าตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองได้ ทั้งๆ ที่เงินนั้นเป็นเงินของ
ประชาชน ด้วยเหตุนี้การตรวจสอบเงินของพรรคการเมืองดังกล่าวจึงขาดความโปร่งใส ท าให้ประชาชนขาด
ความเชื่อมั่นว่าเงินบริจาคที่ตนได้บริจาคแก่พรรคการเมืองเพื่อใช้ในการพัฒนาพรรคการเมืองนั้น พรรค
การเมืองได้น าเอาไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ส่งผลให้ประชาชนที่
บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองอยู่แล้วบริจาคน้อยลง ประชาชนทั่วไปขาดการมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองมาก
ขึ้น อีกทั้งเป็นการเปิดช่องให้ระบบการเงินของนายทุนกลับมามีบทบาทในพรรคการเมือง ท าให้พรรค
การเมืองถูกแทรกแซงจากนายทุน และท าให้พรรคการเมืองนั้นกลายเป็น  พรรคการเมืองของนายทุน 
นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  กระบวนการการท างานของพรรคการเมืองเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถ
พัฒนาไปได้ด้วยดี เป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งนั้น การตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองถือได้ว่าเป็น
เร่ืองที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ในการตรวจสอบดังกล่าวควรที่จะมีการตรวจสอบการใช้เงินจาก
หลากหลายหน่วยงาน เพื่อให้การใช้เงินนั้นเป็นไปอย่างตรงวัตถุประสงค์ และเกิดและประโยชน์สูงสุด แต่
ในบทบัญญัติดังกล่าวกลับมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองเพียงสองฝ่ายเท่านั้น ได้แก่ เจ้าหน้าที่
หรือตัวแทนของรัฐและผู้สอบบัญชีของพรรคการเมืองเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การตรวจสอบดังกล่าวเป็น
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การกระท าที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้เงินนั้น ทั้งนี้เพราะว่าเงินดังกล่าวเป็นเงิน
จากการเสียภาษีของประชาชนที่มอบให้กับพรรคการเมือง และส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมของพรรค
การเมืองนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในพรรคการเมือง และ
ท าให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง ท าให้การปกครองระบอบประธิปไตยเป็นประชาธิปไตยที่มีความสมบูรณ์แบบ
มากยิ่งขึ้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า กระบวนการตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองนั้นมี
เพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้สอบบัญชีของพรรคการเมืองเท่านั้น แต่ไม่ปรากฏว่าประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมือง ทั้งๆ ที่เงินของกองทุนและเงินสนับสนุน มาจากเงินภาษีของ
ประชาชน เมื่อกระบวนการตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นอย่างที่กล่าวมาข้างต้น จึง
ส่งผลท าให้กระบวนการการตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองนั้นขาดโปร่งใส และขาดการมีส่วน
ร่วมจากประชาชน ด้วยเหตุนั้นจึงท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการให้เงินสนับสนุนแก่พรรคการเมือง
ท าให้ประชาชนสนับสนุนเงินน้อยลง ไม่เพียงเท่านั้นท าให้ระบอบประชาธิปไตยในประเทศนั้นเกิดการ
ถดถอยและพัฒนาได้ล่าช้า ดังนั้นในการร่างกฎหมายจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง การที่รัฐมิได้มีมาตรการในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบในบทบัญญัติดังกล่าวท าให้บทบัญญัตินั้นไม่สอดคล้องต่อทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน อัน
ได้แก่หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางกฏหมายที่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้เงินเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การที่กฎหมายมิได้ก าหนดหรือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองนั้นล้วนแต่ท าให้เกิดผลกระทบตามมา ทั้งในปัจจุบั นและใน
อนาคต ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความโปร่งใสในการตรวจสอบ และการใช้เงินของพรรคการเมือง หรือเร่ืองของ
ความเชื่อมั่นในการสนับสนุนเงินแก่พรรคการเมืองจากประชาชน อย่างไรก็ตามปัญหานี้อาจจะมิได้กระทบ
ต่อการตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองเพียงเท่านั้น แต่ยังกระทบถึงระบบพรรคการเมืองในภาพรวม
อีกด้วย ที่หลายคร้ังพรรคการเมืองต้องการให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกในพรรคของตนแต่ในทางตรงกัน
ข้าม ประชานที่เข้ามาเป็นสมาชิกนั้นมีประโยชน์เพียงในแง่ของสถิติแก่พรรคการเมือง เพื่อให้พรรคการเมือง
มีคุณสมบัติในการจัดตั้งพรรคเท่านั้น แต่พรรคมิได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการสร้างพรรคการเมือง
อย่างแท้จริงเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วโอกาสที่จะท าให้พรรคการเมืองเป็นพรรคของประชาชนนั้นก็จะยิ่งยากขึ้น 
และโอกาสที่จะให้ประชาธิปไตยในประเทศพัฒนาก็ยากขึ้นเช่นกัน 
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4.3 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรค
การเมืองอันส่งผลต่อการยุบพรรคของพรรคการเมือง ท่ีไม่สอดคล้องต่อหลักแห่งความได้สัดส่วน  

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้น มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งมากขึ้น และพรรคการเมืองสามารถรักษาอุดมการณ์ทาง
การเมืองของพรรคไว้ได้เท่านั้น แต่เพื่อให้เงินจากกองทุนดังกล่าวได้มีการน าไปใช้อย่างถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองโดยการก าหนดให้พรรคการเมืองที่รับเงิน
สนับสนุนต้องยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการใช้เงิน และเพื่อให้พรรคการเมืองนั้นได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น หากกรณีที่พรรคการเมืองไม่สามารถยื่นรายงานการ
ใช้จ่ายเงินแก่พรรคการเมืองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น บทบัญญัตินั้นก็ควรจะมีมาตรการที่เหมาะสม
ในการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้พรรคการเมืองที่ไม่ได้ยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินสามารถยื่นรายงานการเงิน
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ และนอกจากนั้นการยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงรูปแบบในการตรวจสอบใช้เงินของพรรคการเมืองเท่านั้น ซึ่งหาก
พรรคการเมืองไม่สามารถยื่นได้ การไม่ยื่นดังกล่าวก็มิใช่ความผิดพลาดอันร้ายแรงที่ท าให้พรรคการเมืองนั้น
ต้องถูกลงโทษถึงกับถูกยุบพรรค ฉะนั้นการยุบพรรคการเมืองในกรณีที่พรรคการเมืองมิได้ยื่นรายงานการใช้
จ่ายเงินของพรรคการเมืองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น จึงเป็นมาตรการการลงโทษ หรือมาตรการการ
ด าเนินการที่รุนแรง และเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
ที่ส่งผลเป็นการท าลายการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองอีกด้วย 

จากการศึกษาพบว่า การที่บทบัญญัติก าหนดให้พรรคการเมืองที่รับเงินสนับสนุนต้องรายงาน
การใช้จ่ายเงินของพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งทันตามเวลาที่ก าหนด หากพรรคไม่สามารถท าได้จะ
ท าให้พรรคการเมืองนั้นต้องถูกยุบพรรค เป็นบทบัญญัติส่งผลท าให้พรรคการเมืองบางพรรคไม่สามารถ
ด าเนินการได้ โดยเฉพาะพรรคการเมืองพรรคเล็ก หรือพรรคการเมืองที่เพิ่งตั้ง ทั้งนี้เพราะพรรคการเมือง
พรรคเล็ก หรือพรรคการเมืองที่เพิ่งตั้งยังขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการพรรค หรือไม่สามาถเข้าใจ
การกรอกแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  หรืออาจจะเกิดจากความไม่พร้อม และความหลง
ผิดในการท าเอกสารของพรรคการเมืองเอง จึงเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้นไม่สามารถส่งรายงานการใช้
จ่ายเงินของพรรคได้ทันตามก าหนด จนเป็นเหตุให้พรรคการเมืองพรรคเล็ก หรือพรรคการเมืองที่เพิ่งตั้งขึ้น
ต้องถูกยุบ  

อย่างไรก็ตาม ปัญหามิได้มีเพียงข้อบังคับดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาพรรคการเมือง
ในประเทศเท่านั้น แต่ข้อบังคับดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นคือ เดิมทีเงินกองทุนพรรคการเมือง มี
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วัตถุประสงค์เพื่อให้พรรคการเมืองนั้น มีเงินหมุนในการบริหารพรรค ให้พรรคมีความเข้มแข็ง แต่จาก
บทบัญญัติเดียวกันนี้ กลับท าให้พรรคการเมืองอ่อนแอลง โดยการยุบพรรคการเมืองที่มิได้ยื่นรายงานการใช้
เงินต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจากนอกโทษยุบพรรคแล้ว ยังมีการก าหนดโทษต่อทรัพย์สินที่เหลือ
หลังจากการช าระภาษี โดยก าหนดให้ถูกโอนให้แก่องค์กรสาธารณกุศลตามที่ระบุในข้อบังคับของพรรค 
หรือตกแก่กองทุนในกรณีที่พรรคไม่ได้ระบุมีการห้ามมิให้อดีตกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป
แล้ว ขอจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในห้าปี 13  และให้สมาชิกพรรคการเมืองที่ เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเข้าเป็นสมาชิกพรรคอ่ืนในหกสิบวัน มิฉะนั้นให้ถือว่าสิ้นสภาพ
สมาชิกสภาผู้แทน14ราษฎร  และสุดท้าย หัวหน้าพรรคการเมืองต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ งแสนบาท 
และต้องช าระค่าปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 15  ฉะนั้นจึงท าให้
ประชาชนผู้ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิเข้าร่วมจัดตั้ง
พรรคอีกต่อไป เพราะเนื่องจากก าหนดอัตราโทษที่รุนแรงเกินไป ด้วยเหตุนี้จึงท าให้บทบัญญัตินี้ขัดต่ออดีต
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ที่มีเจตนารมณ์ที่จะให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมใน
พรรคการเมืองนั้นเอง 

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า กฎหมายที่บัญญัติให้ยุบพรรคการเมืองกรณีพรรคการเมืองที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไม่ได้ยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินของพรรคต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นบทบัญญัติที่ท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายหลายด้านด้วยกัน ท าให้พรรค
การเมืองถูกยุบอย่างไม่เป็นธรรม ท าให้พรรค สมาชิกพรรค และกรรมการบริหารพรรคได้รับความเสียหาย
ต้องสูญเสียเงินทุน ในการสร้างพรรคที่เคยเสียไป ประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคสูญเสียความเชื่อมั่นทางการ
เมือง ท าให้ประชาชนนั้นมีความคาดหวังน้อยลงในการที่จะมีส่วนร่วมในการทางเมือง ตลอดจนพรรค
การเมืองไม่สามารถที่จะรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ ฉะนั้น
บทบัญญัตินี้จึงเป็นบทบัญญัติที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน พรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรค
การเมือง สมาชิกพรรคการเมือง และขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการสนับสนุน
ให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง และขัดต่อทฤษฎีแห่งความได้สัดส่วนที่ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องถูก
ยุบ และส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองจนเป็นเหตุแห่งการ
ยุบพรรคการเมือง 

                                                           
13 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 97 
14 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 106 (8). 
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ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า  การที่กฎหมายบัญญัติให้มีการยุบพรรคการเมือง และมีบทลงโทษพรรค
การเมืองจากเหตุที่พรรคการเมืองไม่สามารถยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งนั้นเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือสมาชิก
ของพรรคการเมือง ท าให้ประชาชนเห็นคุณค่าพรรคการเมืองน้อยลง และเมื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูก
ลดทอนมากขึ้นจะท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอลง ซึ่งส่งผลโดยตรง
ท าให้ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไม่พัฒนา หรือพัฒนาช้า 

 

5. ข้อเสนอแนะ  
5.1 ปัญหาทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองใน

ราชอาณาจักรไทยท่ีไม่สอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
ผู้ศึกษาเห็นว่าควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค

การเมือง พ.ศ. 2550 โดยแก้ไขมาตรา 75  ในหมวดที่ 3 ส่วนที่ 4 ว่าด้วยการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ 
หรือวางหลักการในการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองเสียใหม่ให้เหมาะสมโดยน าบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ดังต่อไปนี้  

“ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองให้จัดสรรเป็นรายปีให้แก่พรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังหลังสุดโดยได้รับ
คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละศูนย์จุดห้าของคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับ
รวมกัน  

ส าหรับพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคร้ัง
หลังสุด และได้คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละศูนย์จุดห้าของคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองทุก
พรรคได้รับรวมกัน จะได้รับเงินสนับสนุนเช่นกันตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1)//พรรคการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคร้ังหลังสุดซึ่งได้ คะแนน
เสียงจากการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ16ของร้อยละศูนย์จุดห้าของคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองทุก
พรรคได้รับในการเลือกตั้งรวมกันหรือ  

(2)//พรรคการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคร้ังหลังสุด ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่คะแนนไม่ถึงร้อยละศูนย์จุดห้า 

                                                           
16 ร้อยละ 70 เป็นตัวเลขประมาณการ โดยมีที่มาและแนวคิดว่า พรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงไม่ถึงเกณฑ์ ที่

สมควรได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายนั้นควรจะต้องได้คะแนนเสียงมากกว่าฐานจ านวนสมาชิกที่ตน
มีอยู่ คือ 5,000 คะแนนเสียง และจะต้องเป็นคะแนนเสียงที่มากพอ หรือใกล้เคียงจ านวนคะแนนเสียงที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 1 คนได้รับ 
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ให้พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงตาม (1) น าบัญชีรายงานการใช้จ่ายเงินจากการหาเสียง
เลือกตั้งของพรรคตนยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อรับเงินช่วยเหลือการเลือกตั้งใน อัตราร้อยละสิบ
ของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินกว่าจ านวนเงินบริจาคทั้งหมดของพรรค และ (2)  ให้พรรค
การเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคร้ังหลังสุด ได้ รับการ เลือกตั้ ง เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่คะแนนไม่ถึงร้อยละศูนย์จุดห้าตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดสรรเงินให้แก่พรรคการเมืองนี้ 

การจัดสรรเงินให้แก่พรรคการเมืองที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดสรรโดยร้อยละสี่สิบให้จัดสรรตามจ านวนเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองที่ได้รับ และอีกร้อยละสี่
สิบจัดสรรให้ตามคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้ง และร้อยละยี่สิบให้สาขาพรรค
การเมือง”17 

5.2/ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
เงินเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง 

ผู้ศึกษาเห็นว่าควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 47/1 ในหมวดที่ 3 ส่วนที่ 1 ว่าด้วย การเงินของพรรคการเมือง 
โดยน าบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการมีส่วนส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การใช้เงินเพื่อพัฒนาพรรค
การเมือง ดังต่อไปนี้     

“มาตรา 47/1 การตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมือง ให้นายทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 
เพื่อสรรหาตัวแทนจากประชาชน อันได้แก่ ภาคีภาคประชาชน องค์กรที่จัดตั้งเพื่อสาธารณประโยชน์ที่
รับรองโดยกฎหมาย หรือองค์กรอ่ืนใดในท านองเดียวกันนี้ อย่างน้อย 5 คน จาก 5 หน่วยงาน ในการ
ตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมือง  

ข้อความตามวรรคหนึ่ง ไม่ตัดสิทธิประชานหรือองค์กรตามวรรคหนึ่งในการเสนอตนเองเป็นผู้
ตรวจสอบ โดยทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง” 

5.3/ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรค
การเมืองอันส่งผลต่อการยุบพรรคของพรรคการเมือง ท่ีไม่สอดคล้องต่อหลักแห่งความได้สัดส่วน 

ผู้ศึกษาเห็นว่าควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  พรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 โดยแก้ไขมาตรา 82 ในหมวดที่ 3 ส่วนที่  4 ว่าด้วยการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ 
โดยน าบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการใช้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองจนเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง 
ดังต่อไปนี้  
                                                           

17 ความคิดเห็นนี้ เป็นความคิดเห็นก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 
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“มาตรา 82  พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนต้องใช้จ่ายเงินสนับสนุนให้เป็นไปตามที่ 
บัญญัติไว้ในส่วนนี้ และส่วนที่ 5 การใช้จ่ายของพรรคการเมือง และจะต้องจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน
สนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และยื่นต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป และหากพรรคการเมืองใดมิได้ด าเนินการตามที่ก าหนดให้  พรรค
การเมืองนั้นท าหนังสือแจ้งเพื่อขอเลื่อนการยื่นรายงานการใช้จ่ายเงิน ทั้งนี้ ในการขอเลื่อนการยื่นรายงาน
การใช้จ่ายให้สามารถเลื่อนได้อีก 15 วัน นับแต่วันที่ครบก าหนด และหากเมื่อครบก าหนดพรรคการเมืองนั้น
ยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งเพื่อขอเลื่อน ให้น ามาตรา 124 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
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