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พััฒนาการการเงิินของิพัรรคการเมืืองิ 
ในประเทศไทย

หนัังสืือเรืื่�อง การเงิินพรรคการเมืืองิไทย: ข้้อมูืลการสำำารวจและข้้อเสำนอแนะ มีีวััตถุุปรื่ะสืงค์์เพืื่�อศึึกษาเปรีื่ยบเทีียบ 

แนัวัคิ์ดและรูื่ปแบบในัการื่จััดการื่การื่เงินัพื่รื่รื่ค์การื่เมืีองในัต่างปรื่ะเทีศึและปรื่ะเทีศึไทีย และวิัเค์รื่าะห์โค์รื่งสืร้ื่างและ 

ค์วัามีที้าทีายของการื่จััดการื่การื่เงินัพื่รื่รื่ค์การื่เมีืองในัปรื่ะเทีศึไทียในัปัจัจุับันั และเสืนัอแนัะแนัวัทีางสืรื่้างค์วัามีเข้มีแข็ง 

ของรื่ะบบการื่เงินัพื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง 

จุัดทีี�ทีำาให้มีีการื่เปลี�ยนัแปลงในัเรืื่�องของการื่ปฏิิรูื่ป

การื่เงินัพื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง คื์อ ในัยุค์ก่อนั พื่.ศึ. 2541 เพื่รื่าะ

พื่รื่รื่ค์การื่เมีืองไทียอยู่ภายใต้การื่สืนัับสืนัุนัโดยทีหารื่มีาตลอด 

ดังนัั�นั เพืื่�อทีำาให้พื่รื่รื่ค์การื่เมืีองมีีค์วัามีเป็นัพื่รื่รื่ค์มีวัลชนั 

มีากขึ�นันัั�นั จัะต้องมีีการื่ทีำากิจักรื่รื่มีทีางการื่เมืีอง 

1. พัระราชบััญญัติิพัรรคการเมืืองิ 
พั.ศ. 2498
เป็นักฎหมีายฉบับแรื่กของไทียทีี�เกี�ยวัข้องกับ

พื่รื่รื่ค์การื่เมืีองให้ค์วัามีสืำาคั์ญกับการื่กำาหนัด 

ข้อจัำากัดของรูื่ปแบบกิจักรื่รื่มีในัพื่รื่รื่ค์การื่เมืีองและ 

ในัส่ืวันัของเงินัพื่รื่รื่ค์การื่เมืีองนัั�นั จุัดพิื่เศึษคื์อกำาหนัดเพื่ดานั 

การื่บริื่จัาค์เฉพื่าะสืมีาชิกพื่รื่รื่ค์การื่เมืีองเท่ีานัั�นั แต่ค์นันัอก

พื่รื่รื่ค์สืามีารื่ถุบริื่จัาค์เงินัให้กับพื่รื่รื่ค์การื่เมืีองเท่ีาใดก็ได้  

โดยไม่ีต้องรื่ายงานั

2. พัระราชบััญญัติิพัรรคการเมืืองิ พั.ศ. 2511  
มีีการื่เพิื่�มีการื่จัำากัดกิจักรื่รื่มีของพื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง เพืื่�อให้อยู่ภายใต้ 

การื่ค์วับค์มุีของรื่ฐัมีากขึ�นั แต่ไม่ีมีีหลักการื่เกี�ยวัข้องกับการื่เงนิั

พื่รื่รื่ค์การื่เมีอืงมีากนััก มีีเพื่ยีงไมีใ่ห้บริื่จัาค์ใหกั้บพื่รื่รื่ค์การื่เมีอืง

ทีี�มีาจัากต่างปรื่ะเทีศึ

3. พัระราชบััญญัติิพัรรคการเมืืองิ พั.ศ. 2517
กฎหมีายฉบับนีั�ได้ลดรูื่ปแบบข้อจัำากัดของโค์รื่งสืร้ื่างพื่รื่รื่ค์ 

การื่เมืีอง และไม่ีให้ข้ารื่าชการื่เป็นัสืมีาชิกสืภาผูู้้แทีนัรื่าษฎรื่  

แต่ยังไม่ีมีีข้อกำาหนัดเกี�ยวักับข้อจัำากัดของการื่บริื่จัาค์

4. พัระราชบััญญัติิพัรรคการเมืืองิ พั.ศ. 2524 

วััตถุุปรื่ะสืงค์์ในัการื่สืร้ื่างให้พื่รื่รื่ค์การื่เมืีองมีีค์วัามีเข้มีแข็งและ

โปร่ื่งใสื มีีการื่จัำากัดรูื่ปแบบกิจักรื่รื่มีของพื่รื่รื่ค์การื่เมืีองและ

กำาหนัดเรืื่�องการื่เงินัพื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง อีกทัี�งยังกำาหนัดให้

พื่รื่รื่ค์การื่เมืีองต้องส่ืงสืมีาชิกลงสืมัีค์รื่รัื่บเลือกตั�งอย่างน้ัอย 120 

ค์นั และหากพื่รื่รื่ค์ใดไม่ีได้เสีืยงในัสืภาต้องยุบพื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง 

จึังทีำาให้เงินักลายเป็นัตัวัตัดสิืนัหลักว่ัาใค์รื่จัะได้รัื่บการื่เลือกตั�ง

การื่รื่ณรื่งค์์หาเสืียงเลือกตั�ง ซึึ่�งการื่ดำาเนัินักิจักรื่รื่ต่างๆ 

เหล่านีั�จัำาเป็นัต้องหาปัจัจััยทีี�สืนัับสืนุันัและใช้ในัการื่บริื่หารื่

งานัภายในัพื่รื่รื่ค์ ดังนัั�นัจึังมีีข้อกำาหนัดทีี�เกี�ยวัข้องกับ

พื่รื่รื่ค์การื่เมืีองตามีกฎหมีายพื่รื่รื่ค์การื่เมืีองในัแต่ละยุค์ ดังนีั�

5. พัระราชบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนูญว่่า
ด้้ว่ยพัรรคการเมืืองิ พั.ศ. 2541 กฎหมีายฉบับนีั�

ออกมีาตามีเจัตนัารื่มีณ์ของรัื่ฐธรื่รื่มีนูัญแห่งรื่าชอาณาจัักรื่ไทีย 

พื่.ศึ.2540 ในัด้านัการื่เงินัได้ส่ืงเสืริื่มีให้มีีการื่สืร้ื่างค์วัามี

โปร่ื่งใสืให้กับพื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง ต้องการื่ให้พึื่�งพื่านัายทุีนัใหญ่

ลดลง โดยการื่เปิดเผู้ยการื่บริื่จัาค์และบัญชีพื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง 

6. พัระราชบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนูญว่่า
ด้้ว่ยพัรรคการเมืืองิ พั.ศ. 2550 มีีการื่แก้ไข 

เพิื่�มีเติมีจัากพื่รื่ะรื่าชบัญญัติปรื่ะกอบรัื่ฐธรื่รื่มีนูัญว่ัาด้วัย

พื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง พื่.ศึ. 2540 โดยการื่ให้ค์วัามีสืำาคั์ญกับการื่เงินั 

พื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง รัื่บเงินับริื่จัาค์จัากภาษีปรื่ะชาชนั โดยหัก

จัากภาษีเงินัได้บคุ์ค์ลธรื่รื่มีดาค์นัละ 100 บาที เงินัสืนัับสืนุันั

จัากกองทีุนัพัื่ฒนัาพื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง โดยให้พื่รื่รื่ค์การื่เมีือง

เสืนัอแผู้นังานัโค์รื่งการื่ทีี�ต้องการื่ปฏิิบัติ เพืื่�อรัื่บเงินั

สืนัับสืนุันัตามีทีี�กฎหมีายบัญญัติ

7. พัระราชบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนูญ
ว่่าด้้ว่ยพัรรคการเมืืองิ พั.ศ. 2560 

วััตถุุปรื่ะสืงค์์หลักเพืื่�อให้พื่รื่รื่ค์การื่เมืีองหยั�งรื่ากลึก

ในัสัืงค์มีการื่เมีืองไทียผู่้านักฎรื่ะเบียบข้อบังคั์บ ให้

สืมีาชิกพื่รื่รื่ค์การื่เมืีองมีีส่ืวันัร่ื่วัมีกับการื่เลือกผูู้้สืมัีค์รื่รัื่บ

เลือกตั�ง พื่รื่รื่ค์การื่เมีอืงทีี�จัะจััดตั�งใหมีต้่องมีีเงนิัทุีนัปรื่ะเดมิี

พื่รื่รื่ค์ไม่ีน้ัอยกว่ัา 1,000,000 มีีผูู้้ร่ื่วัมีก่อตั�งไม่ีน้ัอยกว่ัา 50 

ค์นั และให้มีีการื่จั่ายเงินัค่์าบำารุื่งพื่รื่รื่ค์ทีุกปี บุค์ค์ลทัี�วัไป

สืามีารื่ถุบรื่ิจัาค์เงินัให้กับพื่รื่รื่ค์การื่เมีืองได้โดยสืามีารื่ถุนัำา

ลดหย่อนัภาษีได้มีากขึ�นั
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ในัการื่เมืีอง การื่มีีเงินัหรืื่อทีรัื่พื่ยากรื่ในัการื่จััดการื่

ทีางการื่เมืีองไม่ีว่ัาจัะเป็นัการื่ทีำากิจักรื่รื่มีเพืื่�อสืร้ื่างค์วัามีเข้มีแข็ง 

มัี�นัค์งให้พื่รื่รื่ค์การื่เมีือง หรื่ือหาเสืียงเพื่ื�อให้ได้ชัยชนัะ  

ค์วัามีสืามีารื่ถุในัการื่หาทีรื่ัพื่ยากรื่ในัสื่วันันีั�ได้มีาก เป็นัเรืื่�องทีี�

เหมีาะสืมี แต่หากวิัธีของการื่ได้มีานัั�นัไม่ีถูุกต้อง หรืื่อ สุ่ืมีเสีื�ยง 

ต่อผู้ลกรื่ะทีบในัทีางลบทีี�มีีต่อพื่รื่รื่ค์การื่เมืีองหรืื่อผูู้้สืมัีค์รื่ 

ในัอนัาค์ต หรืื่อ การื่ถูุกค์รื่อบงำาในัการื่ดำาเนิันังานัจัากผูู้้ให้ 

การื่สืนัับสืนุันัหรืื่อหน่ัวัยงานัทีี�มีาของทุีนัทีางการื่เมืีองก็จัะไม่ีใช้

เรืื่�องทีี�ดี หรืื่อเรืื่�องทีี�น่ัาปรื่ารื่ถุนัา 

ในัมุีมีหนึั�ง หากมีองว่ัาพื่รื่รื่ค์การื่เมืีองค์วัรื่จัะมีีอิสืรื่ะ

ให้มีากในัการื่ทีี�จัะรื่ะดมีทีรัื่พื่ยากรื่ทีี�มีาสืนัับสืนุันัพื่รื่รื่ค์ 

ในัการื่ทีำางานัทีางการื่เมืีอง และการื่ใช้จ่ัายนัั�นัค์วัรื่ให้อิสืรื่ะมีาก

พื่อค์วัรื่ก็เป็นัเรืื่�องทีี�ค์วัรื่จัะทีำา แต่การื่ดำาเนิันัการื่ทีางการื่เมืีอง 

ของพื่รื่รื่ค์การื่เมืีองโดยปรื่าศึจัากกรื่อบการื่ค์วับคุ์มีดูแลก็เป็นั

เรืื่�องของค์วัามีเสีื�ยงของการื่ค์อร์ื่รัื่ปชั�นัทัี�งภายในัพื่รื่รื่ค์และ

ภายในัรื่ะบบการื่เมืีองของปรื่ะเทีศึ

แน่ันัอนัว่ัา ในัปรื่ะเทีศึไทีย กฎหมีาย รื่ะเบียบ ข้อบังคั์บ

ในัทีางการื่เงนิัและการื่ดำาเนิันัการื่ทีางการื่เงนิัของการื่เมีอืงและ

พื่รื่รื่ค์การื่เมีืองได้ถูุกกำาหนัดไว้ัอย่างรัื่ดกุมี ตั�งแต่การื่กำาหนัด

ทีี�มีาของแหล่งรื่ายได้ การื่ใช้จ่ัายและการื่บันัทึีกบัญชี นัั�นัก็

รื่วัมีถึุงการื่บันัทึีกบัญชี การื่ทีำารื่ายงานัทีางการื่เงินั และการื่

ชำารื่ะบัญชี ในัเรืื่�องของโค์รื่งสืร้ื่างการื่ทีำางานั ได้มีีการื่กำาหนัด

ให้มีีค์ณะกรื่รื่มีการื่ทีี�ต้องทีำาหน้ัาทีี�ในัการื่รัื่บผิู้ดชอบในัการื่

บริื่หารื่การื่เงินั ทีรัื่พื่ยสิ์ืนั และปรื่ะโยชน์ัอื�นัใดทีี�พื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง

ได้รัื่บในัหลายหลายปรื่ะเภที รื่วัมีทัี�งการื่ทีำาบัญชีรัื่บและจ่ัาย

เงินัของพื่รื่รื่ค์ให้ถูุกต้องตามีทีี�ได้กำาหนัดไว้ัในั รัื่ฐธรื่รื่มีนูัญแห่ง

รื่าชอาณาจัักรื่ไทีย พื่.ศึ. 2560 และพื่รื่ะรื่าชบัญญัติปรื่ะกอบ

รัื่ฐธรื่รื่มีนูัญว่ัาด้วัยพื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง พื่.ศึ. 2560 

ต้องยอมีรัื่บว่ัา ด้วัยเนืั�อหาและแนัวัทีางปฏิิบัตทีิี�มีีจัำานัวันั

มีากอาจัทีำาให้การื่ปฏิิบัติตามีข้อกำาหนัดสืำาหรัื่บพื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง

เป็นัเรืื่�องทีี�มีีอุปสืรื่รื่ค์ทัี�งค์วัามีเข้าใจัและการื่ปฏิิบัติการื่ และ 

ถึุงแม้ีว่ัาสืำานัักงานัค์ณะกรื่รื่มีการื่การื่เลือกตั�งจัะได้ออกคู่์มืีอ 

การื่เงินัและบัญชีของพื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง‘คู�มืือการเงิินและบััญชีี 

ข้องิพรรคการเมืืองิ’ ค์วัามีไมี่ถูุกต้องในัการื่ปฏิิบัติตามี 

กฎและรื่ะเ บียบทีางการื่เ งินัของพื่รื่รื่ค์การื่เ มืีอง ยัง มีี 

ค์วัามีค์ลาดเค์ลื�อนัอยู่ ด้วัยเหตุนีั�ในังานัวิัจััยฉบับนีั�จึังได้ออกแบบ 

แผู่้นัพัื่บเพืื่�อให้พื่รื่รื่ค์การื่เมืีองทีำาค์วัามีเข้าใจั 

คู่์มืีอการื่เงินัและบัญชีของพื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง

ให้ทีำาค์วัามีเข้าใจัได้ง่ายขึ�นั

คว่ามืท้าทายของิปญัหาการเงิิน
พัรรคการเมืืองิในประเทศไทย

แบ่งออกเป็นั 4 มิีติ ดังนีั�
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การื่กำาหนัดเพื่ดานับรื่จิัาค์และลักษณะต้องห้ามี (donation bans and limits) 

มีีเป้าหมีายในัการื่ลดการื่ค์รื่อบงำาของนัายทุีนัพื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง แต่กลับเป็นั

ปัญหาในัทีางปฏิิบัติ เนืั�องจัากมีีการื่ตั�งกฎรื่ะเบียบทีางการื่เงินัจัำานัวันัมีาก  

ซึึ่�งไม่ีอาจัแก้ไขปัญหาการื่ค์รื่อบงำาพื่รื่รื่ค์การื่เมืีองได้ จึงิควรเน้นที�การสำร้างิ

ความืโปร�งิใสำทางิการเงิินมืากกว�าการเพิ�มืกฎระเบีัยบั และทำาให้้กฎระเบีัยบั 

สำามืารถทำาความืเข้้าใจได้้งิ�าย ควรจะเข้้าใจธรรมืชีาติิข้องิพรรคการเมืืองิตัิ�งิ

ให้มื�ห้รือพรรคข้นาด้เล็ก และควรชี�วยให้้พรรคการเมืืองิสำามืารถระด้มืทุน

ได้้งิ�ายมืากขึ้�น โด้ยเฉพาะการระด้มืทุนจากผูู้้สำนับัสำนุนรายย�อย 

การื่สืนัับสืนุันัภาค์รัื่ฐ พื่บว่ัา พื่รื่รื่ค์การื่เมืีองยังต้องการื่การื่สืนัับสืนุันั 

จัากภาค์รื่ัฐ โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งค่์าใช้จ่ัายด้านัการื่พื่ัฒนัาค์วัามีเข้มีแข็งของ

พื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง โดยเพิื่�มีเงินัสืนัับสืนุันัจัากภาค์รัื่ฐและขยายมิีติการื่สืนัับสืนุันั

จัากภาค์รัื่ฐ และค์วัรื่จัะมีีการื่พิื่จัารื่ณาสัืดส่ืวันัของเงินักองทุีนัพัื่ฒนัา

พื่รื่รื่ค์การื่เมีอืงเพืื่�อช่วัยเหลือพื่รื่รื่ค์เลก็ให้เติบโต การื่ชว่ัยเหลือพื่รื่รื่ค์การื่เมีอืง

ในัรูื่ปแบบอื�นัๆ ทัี�งในัเรื่ื�องของเทีค์โนัโลยี การื่ลดข้อจัำากัดและต้นัทุีนัของ

พื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง เพืื่�อช่วัยพื่รื่รื่ค์การื่เมืีองขนัาดเล็กปรื่ะหยัดค่์าใช้จั่าย แต่ยัง

สืามีารื่ถุทีำากิจักรื่รื่มีทีางการื่เมืีองได้อย่างมีีปรื่ะสิืทีธิภาพื่

การื่กำาหนัดเพื่ดานัการื่ใช้จ่ัายและลักษณะต้องห้ามี ซึึ่�งต้องการื่ให้พื่รื่รื่ค์การื่เมืีอง

ใช้จ่ัายเงินัด้วัยค์วัามีโปรื่่งใสื พื่รื่รื่ค์เล็กและพื่รื่รื่ค์ใหญ่ไม่ีได้เปรีื่ยบหรืื่อเสีืย

เปรีื่ยบกันัมีากเกินัไป โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งในัช่วังการื่หาเสีืยงเลือกตั�ง แต่ในัทีาง

ปฏิิบัติพื่รื่รื่ค์การื่เมืีองยังค์งสัืบสืนักับกฎเกณฑ์์ต่างๆ ทีี�ตั�งไว้ั ลดโอกาสืในัการื่ให้

พื่รื่รื่ค์การื่เมืีองคิ์ดพิื่จัารื่ณาถึุงแนัวัทีางในัการื่กำาหนัดค่์าใช้จ่ัายของตนัเอง อันั

ทีำาใหล้ดทีอนัค์วัามีเข้มีแข็งและค์วัามีเปน็ัอิสืรื่ะของพื่รื่รื่ค์การื่เมีอืง นัอกจัากนีั�การื่

ทีี�ค์ณะกรื่รื่มีการื่การื่เลือกตั�งเป็นัผูู้้กำาหนัดเพื่ดานัค่์าใช้จ่ัายในัการื่เลือกตั�งทัี�วัไป

ของสืมีาชิกสืภาผูู้้แทีนัรื่าษฎรื่อาจัจัะทีำาให้ท้ีองถิุ�นัหรืื่อท้ีองทีี�ทีี�มีีค์วัามีแตกต่าง

กันัในัลักษณะชองภูมิีศึาสืตร์ื่และลักษณะของปรื่ะชากรื่ทีำางานัลำาบาก 

การื่รื่ายงานัทีางการื่เงินั วััตถุุปรื่ะสืงค์์โดยดั�งเดิมีของการื่รื่ายงานัทีางการื่เงินันัั�นัคื์อ

เพืื่�อให้สืามีารื่ถุแก้ไขปัญหาการื่จััดการื่ทีางการื่เงินัทีี�ผิู้ดปกติของพื่รื่รื่ค์การื่เมืีองได้ 

แต่ในัทีางปฏิิบัติบางพื่รื่รื่ค์การื่เมีืองกลับมีีการื่รื่ายงานัทีางการื่เงินัทีี�ไม่ีตรื่งกับ

ค์วัามีเป็นัจัริื่ง เนืั�องจัากต้องการื่ปกปิดการื่ค์รื่อบงำาของผูู้้สืนัับสืนุันัรื่ายใหญ่ 

หรืื่อการื่ใช้จ่ัายเงินัทีี�ไม่ีถูุกต้อง การรายงิานทางิการเงิินควรจะทำาให้้งิ�าย 

มีืการแนะนำาการรายงิานทางิการเงิินอันเป็นการชี�วยอำานวยความืสำะด้วก 

ให้้กับัพรรคการเมืืองิในการทำางิานเชิีงิการเมืืองิการสำนับัสำนุนความืเข้้มืแข็้งิ

ข้องิพรรคการเมืืองิโด้ยการสำร้างิความืเข้้มืแข็้งิทางิการเงิิน
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QR CODE
สนใจหนังสือฉบัับัเต็็ม

หรืือ ต็ิดต็่อ 0-2141-9558

QR CODE 
อ่านหนังสือออนไลน์

QR CODE
คลัง SNAP


