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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาเรื่อง การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องสภาพสังคม เศรษฐกิจ  
และจ านวนประชากรในพ้ืนที่  และเพ่ือน าเสนอจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจ านวนประชากรในเขตเลือกตั้ง 
 จากศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดและน ามาใช้ในปัจจุบันนั้น ยังไม่สะท้อน
ภาพความเป็นจริงของการใช้จ่ายเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ซึ่งในการก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยวิธีการนี้จะส่งผลให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ที่มีเงินทุนจ านวนน้อยไม่สามารถแข่งขันกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีเงินทุนจ านวนมากได้  ก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรม อีกท้ังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงควรก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยค านึงถึง
สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ขนาดของเขตพ้ืนที่ และเกณฑ์จ านวนประชากรในพ้ืนที่ 
มาใช้เป็นหลักเกณฑ์การค านวณจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งจึงเห็นควรใช้ข้อเสนอทางเลือกที่ 2 
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้
เป็นไปตามแนวคิดหลักความยุติธรรม (Fair) กล่าวคือ มีลักษณะของความเสมอภาค (Equality) 
ยุติธรรม (Fair) ความเป็นกลางปราศจากอคติ (impartiality) และไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
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(even-handed) โดยน าแนวคิดการบริหารจัดการในการพัฒนาประเทศในลักษณะของภูมิภาคหรือ
กลุ่มพ้ืนที่ของกระทรวงมหาดไทยและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่ใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการของจังหวัดมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มจังหวัด 
ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยให้ความส าคัญในด้านสังคม
เศรษฐกิจ ขนาดของพ้ืนที่ และเกณฑ์จ านวนประชากร นอกจากนี้ให้น าปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ มาใช้ 
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง 
ประกอบด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า  
ตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ราคาวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และ
ปัจจัยอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรโดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 
 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับก าหนดจ านวน
เงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ให้ครอบคลุมในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา และระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ควรก าหนดให้
พรรคการเมืองมีหน้าที่ป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งภายในพรรคการเมืองด้วย ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองที่จะใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ และในกรณีที่ผู้สมัครในบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองใดได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการเลือกตั้งเป็นจ านวนเท่าใดให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย 
 (2) ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชี
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ  
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ซึ่งต้องก าหนดขั้นตอน กระบวนการ
ด าเนินการ และระยะเวลาให้ชัดเจน โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
  (2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือแบ่งกลุ่มจังหวัด โดยให้ความส าคัญ 
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ ขนาดของพ้ืนที่ และเกณฑ์จ านวนประชากร และให้หารือร่วมกันระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและหัวหน้าพรรคการเมือง เพ่ือก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามกลุ่มจังหวัดที่ก าหนด 
  (2.2) ให้น าปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของ
กระทรวงพาณิชย์ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  
ราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้ในการหาเสียง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และปัจจัยอ่ืน  ๆ ตามที่
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คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย 
  (2.3) เห็นควรก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
   (2.3.1) กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ จ านวน 23 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
   (2.3.2) กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง จ านวน 41 จังหวัด ก าหนดจ านวนเงินใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
   (2.3.3) กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก จ านวน 12 จังหวัด ก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
  (2.4) จัดท าสื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองทราบ 
  (2.5) ออกมาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
ของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยก าหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมือง
จะต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ทางบัญชีเพื่อเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งในการเลือกตั้ง 
  (2.6) จัดท าคู่มือพร้อมแผ่นซีดีโปรแกรมการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของ
สมุห์บัญชีเลือกตั้ง เพ่ือแจกจ่ายให้ผู้สมัครและพรรคการเมือง 
  (2.7) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่จะท า
หน้าที่เป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ควรมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรมสมุห์บัญชีเลือกตั้งไว้เพ่ือให้ผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองแต่งตั้งจากบุคคลที่ผ่านการอบรมจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น 
  (2.8) ภายหลังการเลือกตั้งให้แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนที่มีความรู้ 
ความช านาญทางการเงินและบัญชีเพ่ือท าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสรรพากรอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน ผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี ไม่เกิน 5 คน โดยในการแต่งตั้ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  (2.9) นอกจากนี้รัฐควรให้การสนับสนุนในการณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เช่น จัดเวที
กลางในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร จัดสรรเวลาออกอากาศเพ่ือให้พรรคการเมืองแถลง
นโยบายในการหาเสียง จัดสถานที่ติดประกาศโฆษณาหาเสียง 
ค าส าคัญ: ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, หลักความยุติธรรม  
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ABSTRACT 
 

 The Study Reviewing of criteria and regulatory measures on restriction of 
campaign expenditure of candidates for the House of Representatives aims to review 
criteria and regulatory measures to restrict campaign expenditure of each candidate 
for House of Representative during an election; improve such criteria and regulatory 
measures to be fairer and relevant to socio-economic situation as well as the size 
and number of electors in each constituency; and, finally, to provide 
recommendations on appropriate maximum limits of campaign expenditure spent by 
each candidate in constituencies of different sizes. 
 Results of the study shows that criteria and regulatory measures used for 
restricting campaign expenditure of candidate for the House of Representatives as 
determined by the Election Commission of Thailand does not reflect the practicality 
of how candidates spend for campaigning during the election. This regulatory 
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measure, therefore, puts candidates with less financial resources in an unfavorable 
condition when comparing to those with more resources. This causes unfairness and 
does not fit in the changing political environment.  
 As a result, the Election Commission of Thailand should revise criteria 
and regulatory measures on regulating campaign expenditure of candidates for the 
House of Representatives with the consideration of changing socio-economic 
situation, size of constituency, and number of electors.  
 The researcher recommended an alternative to regulate campaign 
expenditure of candidates for the House of Representatives by clustering provinces 
using a fair principle – which comprises the principle of equality, fairness, impartiality 
and even-handed. Province clustering should follow criteria that Office of the Public 
Sector Development Commission using for allocating budget to provinces – which 
provinces were clustered by their sizes into large, medium and small provinces 
considering social and economic factors, the size and number of electors in each 
constituency. In addition, other socio-economic factors shall also be taken into 
consideration for regulating campaign expenditure of candidates for the House of 
Representatives. Some of them include: consumer price Index as announced by 
Ministry of Commerce; minimum wage according to Ministry of Labour’s 
Announcement, as well as oil price and other factors as the Election Commission of 
Thailand sees as appropriate. Recommendations for proceedings are as follow: 
 (1) Establish a committee to revise laws and regulations as well as 
practical guidelines relating to regulating campaign expenditure of candidates for the 
House of Representatives to cover in Organic Act on the Election of the House 
Representatives and the National Election Commission’s Regulation on Election of 
the House Representatives. In addition, the law should stipulate that political parties 
have duty to prevent corruption and misconduct within the party. Election 
Commission of Thailand shall announce the maximum limit on campaign 
expenditure during general both for election proportional and party list 
representation system. Any amount spend by party-list candidates for the purpose of 
election shall also be counted as expenditure of political parties.  
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 (2) Issue an announcement on criteria and methods to specify maximum 
limits on campaign expenditure of candidates for the House of Representatives; and 
issue an announcement on criteria and methods for auditing campaign expenditure 
of candidates/political parties – which should have clear procedure and timeframe. 
The process is recommended as follow: 
  1) Establish a committee to set up criteria and methods to regulate 
campaign expenditure of candidates for the House of Representatives by clustering 
provinces by the size and number of electors in each constituency. This should be 
done through a consultation process between Election Commission of Thailand and 
heads of political parties to set a maximum limit of campaign expenditure during 
general election based on size of province clusters. 
  (2.2) Basic economic factors including -  consumer price Index as 
announced by Ministry of Commerce; minimum wage according to Ministry of 
Labour’s Announcement, as well as oil price and other factors as the Election 
Commission of Thailand sees as appropriate - shall also be taken into consideration 
for regulating campaign expenditure of candidates for the House of Representatives.  
  (2.3) Maximum limit on campaign expenditure during general 
election should be imposed based on the provincial cluster size as specified as 
follow:   
   (2.3.1) 23 large sized cluster of provinces. a maximum limit on 
campaign expenditure of each candidate should be 2,000,000 Thai Baht.   
   (2.3.2) 41 medium sized cluster of provinces, a maximum limit 
on campaign expenditure of each candidate should be 1,500,000 Thai Baht.  
   (2.3.3) 12 small sized cluster of provinces, a maximum limit on 
campaign expenditure of each candidate should be 1,000,000 Thai Baht.  
  (2.4) Produce and disseminate campaign and information materials 
to inform candidates, political parties and general public about the maximum limit 
on campaign expenditure during general election. 
  (2.5) Stipulate regulation to control and check campaign expenditure 
during general election of candidates/parties to ensure that all comply with the law. 
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Candidates/political parties shall appoint an experience accountant to manage 
campaign expenditure during election. 
  (2.6) Produce a handbook accompanying with CD containing software 
on expenditure management to distribute to candidates/political parties. 
  (2.7) Election Commission of Thailand shall conduct training for 
accountants working for candidates or political parties. The Commission shall plan 
ahead of time by registration accountants trained by the Election Commission of 
Thailand into a roster for candidates/political parties to appoint for this task. 
  (2.8) After the election, head or representative of the government 
agencies with expertise in /finance and accounting shall be appointed to be 
stationed at election coordination center to audit campaign expenditures, including: 
the Auditor General of Thailand; Permanent Secretary of Ministry of Interior; 
Permanent Secretary of Ministry of Commerce; Director of Budget Bureau; Director 
General of the Controller General’s Department; Director General of the Revenue 
Department; Director General of Cooperative Auditing Department; Secretary General 
of Anti  Money Laundering Office; Governor of Bank of Thailand; and not more than 
5 experts on finance and accounting. The appointment of this auditing body should 
be done in accordance with criteria and methods as specified by the Election 
Commission of Thailand. 
  (2.9) In addition, the Government of Thailand should support 
election campaigning by organizing a central platform for candidates/parties; allocate 
air time for political parties to voice out their policies; provide spaces for 
candidates/parties to put up their campaign posters and other materials 
 
Keywords : Election Expenditure, Member of the House of Representatives, 
 Fair Principle 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ภาคนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและการชี้แนะที่
เป็นประโยชน์จากผู้บริหารและคณาจารย์โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ส าหรับ 
นักบริหาร (MPE) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้ให้แหล่งความรู้และประสิทธิ
ประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ 
 ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว ที่มีบทบาทส าคัญเป็น
อย่างมากที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดท าภาคนิพนธ์ฉบับนี้ให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ส าหรับนัก
บริหาร (MPE) ที่ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ด้วยความมีมิตรไมตรีที่ดียิ่ง ขอขอบคุณผู้แทนของพรรคการเมือง นักวิชาการ และพนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ ขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษา MPE รุ่นที่ 24 ทุกท่าน ที่ได้
ให้การดูแลสนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง และเป็นก าลังใจด้วยดีเสมอมา รวมไปถึงทุก ๆ ท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ในที่นี้ ที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนและการจัดท าภาคนิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ 
 คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากภาคนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบบูชาพระคุณบิดา 
มารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความส าเร็จครั้งนี้ และขอน้อมบูชาบูรพาจารย์  
ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ด้วยรักและเมตตาเสมอมา 
 หากผลการศึกษานี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้เพ่ือปรับปรุง แก้ไข 
ในการศึกษาครั้งต่อไป 
 
             พันโท สดุดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 บทน าและภูมิหลัง 

 
 ปัจจุบันเงินได้กลายมาเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการเลือกตั้ง โดยปริมาณเงิน 
ที่ถูกน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ละครั้งมีจ านวนมหาศาล หากอนุญาตให้พรรคการเมืองและ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถใช้เงินในการเลือกตั้งได้อย่างไม่จ ากัด บรรดาพรรคการเมืองขนาดกลาง
หรือพรรคการเมืองขนาดเล็กที่ไม่มีเงินมากนัก อาจไม่สามารถด าเนินกิจกรรมเพ่ือแข่งขั นกับพรรค
การเมืองใหญ่ ๆ ได้เลย แต่จะท าให้การเลือกตั้งกลายเป็นเพียงการประมูลต าแหน่งระหว่างผู้สมัครที่
ให้ราคาสูงสุดก็จะได้เป็นผู้ชนะ ซึ่งการกระท าดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นวิถีทางในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม แต่กลายเป็นการปกครองแบบธนาธิปไตยที่นักการเมื องที่มีอ านาจ 
ทางการเงินมากเป็นผู้ปกครองประเทศแทนที่จะเป็นประชาชนทุกคนในประเทศ พร้อมทั้งผลักดันให้
สังคมก้าวไปสู่สังคมทุนนิยมแบบระบบอุปถัมภ์ นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งก็จะไม่สนใจหรือให้
ความส าคัญกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน แต่จะส านึกในบุญคุณของผู้ที่
ให้การสนับสนุนทางการเงินที่ช่วยให้ตนเองสามารถเอาชนะผู้สมัครคนอ่ืน ๆ ดังนั้น การตัดสินใจ 
ในนโยบายต่าง ๆ จึงไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของประเทศหรือประชาชน แต่เป็นไปเพ่ือตอบสนอง
ผลประโยชน์ให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุนตนเองหรือพรรคการเมืองที่ตนเองสังกัดเพียงเท่านั้น และเมื่อ 
ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ย่อมท าให้ผู้ที่ได้รับ
การเลือกตั้งมิได้มีความประสงค์ที่จะอาสาเข้ามาท างานเพ่ือประเทศชาติและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจ 
แต่เข้ามาเพ่ืออาศัยช่องทางต่าง ๆ ท าการถอนทุนที่ตนเองและผู้สนับสนุนออกไปกลับคืนมา ปัญหา
เหล่านี้กระทบถึงความสง่างามในการเข้าสู่ต าแหน่งของนักการเมือง รวมทั้งกลายเป็นวงจรอุบาทว์  
ไม่สิ้นสุด ยกตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ออกแบบให้มี  
พรรคการเมืองสามารถจัดตั้งได้ง่าย ท าให้เกิดพรรคการเมืองขนาดเล็กจ านวนมาก แต่ก าหนดให้มี 
เขตเลือกตั้งขนาดใหญ่ ท าให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแต่ละคนมีค่าใช้จ่าย
เป็นจ านวนมากพรรคการเมืองจึงต้องพยายามแสวงหานายทุนมาเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
ให้แก่ผู้สมัครที่อยู่ในสังกัดพรรคการเมือง ซึ่งก็เป็นที่เชื่อได้ว่าเมื่อได้รับเลือกตั้งเข้าไปแล้ว ต้องมี 
การถอนทุนของตนเองคืน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการทุจริต หรือการก าหนดนโยบายรัฐบาลให้เอ้ือกลุ่มทุน  
ที่ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองของตนเอง 
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 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อมีการร่างกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งขึ้นมา ผู้มีอ านาจในสมัยนั้นก็มีแนวความคิด
ที่จะวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เช่น วงเงินสูงสุดของค่าใช้จ่าย รายการที่จะใช้จ่ายได้ 
การยื่นรายการค่าใช้จ่ายหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้น และการห้ามจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งด้วย
วิธีการต่าง ๆ เป็นต้น แต่ไม่มีการก าหนดกลไกในการตรวจสอบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพไว้ 
โดยหากพบความผิดต้องส่งด าเนินคดีในศาลเท่านั้น 

 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 เป็นต้นมา การเลือกตั้งเป็น
กิจกรรมที่มีการใช้เงินเป็นจ านวนมากทั้งในแบบที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยสังเกตได้จากเมื่อ
ฝ่ายหนึ่งเริ่มมีการใช้จ่ายเงินจ านวนมากแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตนได้ใช้
จ่ายเงินไปเพียงพอแล้วหรือไม่ที่จะท าให้ตนเองชนะการเลือกตั้ง ท าให้เกิดความหวั่นเกรงว่าจะ
เสียเปรียบกันจะไม่เสมอภาคกัน จึงได้มีการน าแนวความคิดในการก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งขึ้นมาใหม่ โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสมกับการเลือกตั้งเป็นครั้ง ๆ ไป แบ่งเป็นการจ ากัดจ านวนค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 1,000,000 บาท ส่วนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
2548 ก าหนดให้ผู้สมัครใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 1,500,000 บาท จนมาถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ก าหนดให้ผู้สมัครใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 1,500,000 บาท ส าหรับผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และพรรคการเมืองจ านวนไม่เกินจ านวนบุคคล ผู้ได้รับ 
การเสนอชื่อคูณกับจ านวนเงินข้างต้น ซึ่งนับตั้งแต่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548 
จนถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ยังเป็นอัตราเดิม คือ 1,500,000 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกณฑ์ในการก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
มีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่มีเงินทุนน้อย อีกทั้งไม่สอดคล้อง
ทันสมัยเหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย 

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือศึกษาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่ามีหลักเกณฑ์หรือวิธีการอย่างไร เพ่ือให้สอดคล้อง
กับจ านวนประชากรในเขตเลือกตั้ง รวมถึงเพ่ือเป็นการปรับปรุงพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง  ๆ 
ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 
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1.2 ประเด็นปัญหาในเชิงนโยบาย 
 
 1.2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในปัจจุบันมีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่เขตเลือกตั้ง
และจ านวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
  ในปัจจุบันเงินถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่ งในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร โดยปริมาณเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง  
มีจ านวนมากมายมหาศาล ถึงแม้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน
จ านวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) และพรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อไม่เกินจ านวนเงินซึ่งค านวณจากจ านวนผู้ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อของ  
พรรคการเมืองนั้น คูณด้วยจ านวนเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง 
เขตเลือกตั้งแต่ละคนก็ตาม แต่ในความเป็นจริงบรรดาผู้สมัครสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และพรรคการเมืองขนาดกลางหรือขนาดเล็กซึ่งไม่มีเงินทุนมากนัก อาจไม่สามารถใช้จ่ายเงินในการ  
หาเสียงเลือกตั้งหรือด าเนินกิจกรรมเพื่อแข่งขันกับผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้
แต่จะท าให้การเลือกตั้งกลายเป็นเพียงการประมูลต าแหน่งระหว่างผู้สมัครที่ให้ราคาสูงสุดก็จะได้เป็น  
ผู้ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งการกระท าดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นวิถีทางในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
แบบมีส่วนร่วม แต่กลายเป็นการปกครองแบบธนาธิปไตยที่นักการเมืองที่มีอ านาจทางการเงินมาก  
เป็นผู้ปกครองประเทศ 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 41 ก าหนดว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แต่ละครั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
  (1) จ านวนเงินค่าใช้จ่ ายของผู้สมัครแต่ละคนที่จะใช้จ่ ายในการเลือกตั้ ง 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
  (2) จ านวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ในกรณีที่ผู้สมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการเลือกตั้งเป็นจ านวนเท่าใดให้
นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย 
  ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ก าหนดโดยหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ได้มีประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
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  (1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 6 มกราคม 2544 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกินจ านวนเงิน 
1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องไม่เกิน
จ านวนเงินซึ่งค านวณจากจ านวนผู้ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นคูณด้วย
จ านวนเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน1 
  (2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 3 มีนาคม 2545 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกินจ านวนเงิน 
1,000,000 บาท2 
  (3) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน
จ านวนเงิน 1,500,000 บาท และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ ต้องไม่เกินจ านวนเงินซึ่งค านวณจากจ านวนผู้ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้น คูณด้วยจ านวนเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือก
ตั้งแต่ละคน3 
  (4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 2 เมษายน 2549 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกินจ านวนเงิน 
1,500,000 บาท และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องไม่เกิน
จ านวนเงินซึ่งค านวณจากจ านวนผู้ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น คูณด้วย
จ านวนเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน4 

                                                           
1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง , ก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนที่ 111 ก (29 พฤศจิกายน 2543) : 54. 
2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ ง, ก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 15 ก (5 กุมภาพันธ์ 2545) : 5. 
3 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง , ก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 8 ก (24 มกราคม 2548) : 15. 
4 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง , ก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 

สภา ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 28 ก (20 มีนาคม 2549) : 25. 
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  ต่อมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 50 ก าหนดว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละ
ครั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้5 
  จ านวนเ งินค่ า ใช้ จ่ ายของผู้ สมัครแต่ละคนที่ จ ะใช้ จ่ าย ในการ เลื อกตั้ ง 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
  (5) จ านวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้ในการเลือกตั้งแบบสัดส่วน 
ในเขตเลือกตั้งแบบสัดส่วน ในกรณีท่ีผู้สมัครแบบสัดส่วนในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้ใช้จ่ายไป
เพ่ือการเลือกตั้งเป็นจ านวนเท่าใดให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย 
  เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 6 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
  (1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน
จ านวนเงิน 1,500,000 บาท และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบสัดส่วน
แต่ละเขตเลือกตั้งจ านวนไม่เกิน 15,000,000 บาท และใช้จ่ายได้อีกไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน 
ทุกเขตเลือกตั้งรวมกัน7 
  (2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน
จ านวนเงิน 1,500,000 บาท และพรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่เกิน

                                                           
5 คณะกรรมการการเลือกตั้ง, รวมกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง, ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 

(กรุงเทพฯ : วิสม่า เอเชีย, 2554), 186-187. 
6 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง , ก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 77 ก (5 พฤศจิกายน 2550) : 69.  
7 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง , ก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 77 ก (5 พฤศจิกายน 2550): 7. 
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จ านวนเงินซึ่งค านวณจากจ านวนผู้ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นคูณด้วย
จ านวนเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน8 
 1.2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึ่งประสงค์ควรจะเป็นอย่างไร 
  จากประเด็นปัญหาในเชิงนโยบายข้างต้นที่ท าให้การเลือกตั้งกลายเป็นเพียง 
การประมูลต าแหน่งระหว่างผู้สมัครที่ให้ราคาสูงสุดก็จะได้เป็นผู้ชนะและก่อให้เกิดวิถีทางการปกครอง
แบบธนาธิปไตยที่นักการเมืองที่มีอ านาจทางการเงินมากเป็นผู้ปกครองประเทศ ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ที่พ่ึงประสงค์ควรค านึงถึงหลักความเท่าเทียม (Equality) หรือ หลักความเสรี (Free) หรือหลัก 
ความเป็นธรรม (Fair) ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ค านึงถึงหลักความเสมอภาค (Equality) ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งควรก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
ใช้จ่ายในการเลือกตั้งในอัตราเดียวกันและสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
  ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ค านึงถึงหลักเสรีภาพ (Free) ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ควรก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยปล่อยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง
ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งได้โดยอิสระไม่จ าเป็นต้องมีการก าหนดวงเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่อย่างใด 
  ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่ค านึงถึงหลักความยุติธรรม (Equity) ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งควรก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยค านึงถึงเกณฑ์ขนาดของเขตเลือกตั้งและเกณฑ์
จ านวนประชากรในเขตเลือกตั้งเป็นหลักในการค านวณจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ดังนั้น  
ในแต่ละจังหวัดผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จะมีการก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่แตกต่างกันไปตามขนาดของพ้ืนที่และจ านวนประชากร 

                                                           

 8 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนที่ 41 ก (24 พฤษภาคม 2554): 19. 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 (1) เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (2) เพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับจ านวนประชากรในเขตเลือกตั้ง 
 (3) เพ่ือเสนอจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับจ านวนประชากรในเขตเลือกตั้ง 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การศึกษาเรื่อง “การก าหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร” ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในด้านเกี่ยวกับการค านึงถึงหลักความเสมอภาค (Equality) หลักความยุติธรรม (Fair) และหลัก
เสรีภาพ (Free) จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ประกาศคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง หนังสือ วารสาร สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษารวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Selection) ผู้แทนของพรรคการเมือง นักวิชาการ และบุคลาการ
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้แทนของพรรคการเมือง นักวิชาการ และบุคลาการ
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมจ านวน 10 คน ดังนี้ 
  (1) ผู้แทนจากพรรคการเมือง จ านวน 5 คน 
  (2) นักวิชาการ  จ านวน  3  คน 
  (3) บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน 2 คน 
 
 



Ref. code: 25595803011286HOC

8 

1.5 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 
 พรรคการเมือง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางกิจการบ้านเมืองอย่างเดียวกัน 
คือ มีความคิดด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองในแนวทางเดียวกัน ร่วมกันจัดตั้ง และจดทะเบียน
เป็นพรรคการเมืองตามกฎหมาย 
 ผู้สมัคร หมายถึง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมายถึง ตัวแทนของประชาชนที่ได้รับเลือกตั้งมาท าหน้าที่ 
ในสภานิติบัญญัติ โดยประชาชนเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเขตเลือกตั้ง หมายถึง ท้องที่ที่ก าหนด
เป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 หลักเกณฑ์ หมายถึง กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมายถึง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือให้ได้คนดีเข้าไปในสภา 
 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้ง ค่าจ้างแรงงาน 
ค่าเช่า ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อต่าง  ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 (1) ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (2) น าผลการศึกษาไปพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับจ านวนประชากร  
ในเขตเลือกตั้ง 
 (3) เป็นแนวทางในการน าเสนอจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจ านวนประชากรในเขตเลือกตั้ง 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในบทนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทางการเมือง 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง 
 
 การพัฒนาทางการเมือง ได้มีนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ให้ความหมายไว้ต่าง  ๆ กันเป็น
จ านวนมาก และก็มีหลายท่านที่ได้ให้ความหมายไว้ที่คล้ายคลึงกัน 
 ลูเซียน พาย (Pye) ได้เขียนหนังสือชื่อ Aspect of Political Development และ 
ได้รวบรวมความหมายของพัฒนาการทางการเมืองที่นักรัฐศาสตร์ให้ไว้พอสรุปได้ดังนี้1 
 (1) พัฒนาการทางการเมือง คือ รากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ Political Development 
as the Political Prerequisite of Economic Development พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่อง
ของการเมืองอันจ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงเป็นสภาพทางการเมืองอันช่วยสนับสนุน
ความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
 (2) พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองในสังคมอุตสาหกรรม  Political 
Development as the Politics Typical of Industrial Societies โดยมีความเชื่อว่าในสังคมอุตสาหกรรม
ไม่ว่าจะเป็นแบบประชาธิปไตย หรือเผด็จการ จะมีมาตรฐานของพฤติกรรมและการด าเนินการเมือง  
ที่มีลักษณะของการพัฒนาทางการเมือง อันเป็นตัวอย่างแก่ระบบอ่ืน ๆ เช่นการปกครองมีลักษณะที่มี
เหตุมีผล มีความรับผิดชอบ เน้นการให้สวัสดิการ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
อย่างน้อยในระดับหนึ่ง 

                                                           

 1 Lucien W. Pye , Aspects of Political Development: An Analytic Study, (Boston: 
Little Brown and Company, 1966) :  33-38  อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน, ทฤษฎีการพัฒนา
การเมือง, พิมพ์ครั้งที่ 8  (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544), 6. 
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  (3) พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้เป็นสมัยใหม่
Political Development as Political Modernization 
 4) พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการด าเนินงานของรัฐชาติ Political Development 
as the Operation of a Nation – State ซึ่งมีลักษณะที่รัฐบาลมีอ านาจครอบคลุมทั้งประเทศ 
ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยอิทธิพลของลัทธิชาตินิยม และมีความเป็นพลเมือง
ของรัฐอย่างแท้จริง สถาบันของรัฐจะต้องสามารถด าเนินนโยบายที่สะท้อนให้เห็นถึงลัทธิชาตินิยม 
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่งการพัฒนาทางการเมืองเป็นเรื่องราวของ
การสร้างชาติ (Nation – building) 
 (5) พัฒนาการทางการเมือง คือ การพัฒนาการบริหารและกฎหมาย Political development 
as Administrative and Legal Development เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบราชการและระบบกฎหมาย  
ให้มีความก้าวหน้าทันกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 (6) พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการระดมประชาชนและการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง Political Development as Mass Mobilization and Participation เป็นการขยายการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองที่จ ากัดอยู่แต่ชนชั้นน าตามแบบของสังคมจารีตประเพณีมาสู่มวลชนโดยเห็นว่า
ในระบบการเมืองที่พัฒนาแล้วการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 (7) พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย  Political 
Development as the Building of Democracy ความหมายนี้มีผู้นิยมใช้กันมาก แต่ถูกโจมตีเสมอว่า
เป็นความหมายที่ล าเอียงเพราะเห็นว่าระบบการเมืองในรูปอ่ืนที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่เป็นระบบที่พัฒนา 
 (8) พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระเบียบ 
Political Development as Stability and Orderly Change หลายคนมีความเห็นว่า
ประชาธิปไตยกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมืองได้ ฉะนั้น
การพัฒนาทางการเมืองจึงเป็นเรื่องของความสามารถของระบบการเมืองในการรักษาเสถียรภาพและ
ดูแลให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีระเบียบ ไม่วุ่นวาย ความวุ่นวายไม่ควรจะเป็นเรื่องของการ
พัฒนาการทางการเมือง ควรจะเป็นเรื่องของความเสื่อมทางการเมืองมากกว่า 
 (9) พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการระดมก าลังและอ านาจ  Political 
Development as Mobilization and Power ความหมายนี้เป็นการเน้นถึงประสิทธิภาพของระบบ
การเมืองในการท างาน ระบบการเมืองใดสามารถระดมสรรพก าลังในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้มี
อ านาจในการดึงประชาชนให้ปฏิบัติตามความต้องการของระบบได้ ถือว่าเป็นระบบที่มีการพัฒนา 
ความสามารถในการระดมสรรพก าลังรวมถึงความสามารถในการแบ่งสรรทรัพยากรและสิ่งที่มีคุณค่า
ทั้งหลายให้กับสมาชิกในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
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 10) พัฒนาการทางการเมืองเป็นลักษณะอันหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
Political Development as One Aspect of A Multi – dimensional Process of Social 
Chang 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน และ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองถือว่าเป็นลักษณะอันหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
ของสังคมคือ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ต่างมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น  การเปลี่ยนแปลง 
ในด้านหนึ่งย่อมกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืน ๆ ได้ จากความหมายของการพัฒนาทางการเมือง 
ทั้ง 10 ความหมายเหล่านี้ Pye ไม่ได้ระบุว่า ความหมายของการพัฒนาการทางการเมืองเหล่านั้นผิด 
เพียงกล่าวว่าอาจไม่สมบูรณ์เท่านั้น Pye ได้เสนอแนะการมองการพัฒนาการทางการเมืองในอีก
ลักษณะหนึ่ง คือ ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง Pye ได้เสนอองค์ประกอบ 
3 ประการ ของการพัฒนาทางการเมืองไว้ ดังนี้ 
 (1) ความเท่าเทียมกัน (equality) ความเท่าเทียมกันนี้มิได้หมายแต่เฉพาะความเท่า
เทียมกันตามกฎหมายหรือสิทธิเท่าเทียมกันในทางการเมืองของประชาชนเท่านั้น แต่ยังรวมความถึง  
การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั้งในระบบประชาธิปไตย และในระบบเผด็จการเป็นแต่
เพียงในระบบเผด็จการ การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องของการระดมก าลังพลังจากรัฐบาล
ความเท่าเทียมกันนี้ยังหมายถึงการเข้าด ารงต าแหน่งทางการเมือง ควรเป็นเรื่องของความสามารถของ
บุคคลไม่ใช่เรื่องของชาติตระกูลเป็นเกณฑ์ เช่น ในอดีตผู้น าประเทศ เป็นเจ้าผู้ครองแคว้น กษัตริย์ 
หรือบรรดาขุนนางมักได้รับต าแหน่งโดยการสืบสายโลหิต บิดา เป็นกษัตริย์บุตรก็ได้เป็นกษัตริย์  
บิดาเป็นขุนนาง บุตรก็มักเป็นขุนนาง แต่ระบบการเมืองในปัจจุบันผู้น าประเทศไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดี
หรือนายกรัฐมนตรีล้วนแล้วแต่เป็นโดยอาศัยความสามารถส่วนตัวของการสืบตระกูล 
 (2) ความสามารถของระบบการเมือง (capacity) ความสามารถนี้เกี่ยวกับการด าเนิน
นโยบาย (output) ของระบบ เป็นเรื่องของความสามารถของระบบว่า จะผลักดันสังคมและระบบ
เศรษฐกิจให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้น าต้องการได้มากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องของประสิทธิภาพ  
การด าเนินงานของรัฐบาล ของผู้น าทางการเมือง รวมทั้งสภาพต่าง  ๆ ที่มีผลกระทบต่อการท างาน 
ของรัฐบาล ระบบการเมืองที่มีความสามารถสูงจะสามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ 
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี มีความสามารถที่จะให้นโยบายได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นการท างานของรัฐบาลเป็นเรื่องของ “อ.ช.พ.” ไม่ใช่เรื่องสมัครเล่น จะต้องยึดถือ
ความเป็นเหตุเป็นผล (rationalist) และหลักทางโลก (secular) ในการบริหารงานซึ่งหมายความว่า
จะต้องค านึงถึงข้อเท็จจริง ไม่ใช่ยึดถือเรื่องของโหราศาสตร์ เรื่องของดวงหรือไสยศาสตร์ 
 (3) การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความช านาญเฉพาะ
differentiation and specialization) ในระบบการเมืองที่พัฒนาแล้วจ าต้องมีการจ าแนกหน่วยงาน
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ออกไปตามความสามารถเฉพาะอย่างยิ่ง มีความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจง ถือว่าเป็นการแบ่งแยก
การท างานตามความสามารถ เช่น มีสภาเป็นผู้ออกกฎหมาย มีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหาร มีศาลเป็น  
ผู้ตัดสินคดี มีระบบราชการซึ่งแบ่งเป็นกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ท าหน้าที่ตามความช านาญของตน 
เป็นต้น แต่การแบ่งแยกเช่นนี้ไม่ใช่ก่อให้เกิดการแตกแยกและเป็นอิสระเอกเทศ โดยต้องมีการร่วมมือกัน 
ประสานงานกัน และต้องสอดคล้องกับการรวมตัวกันในชาติ 
 Eisestadth ได้นิยามความหมายของพัฒนาการทางการเมืองว่า หมายถึง ความสามารถ
ของระบบการเมืองในการประคับประคองความต้องการและองค์การทางการเมืองแบบใหม่ ๆ ไว้ให้ได้
การพัฒนาการเมืองมีลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือ2 
 (1) มีการท าให้เกิดโครงสร้างทางการเมืองที่มีความแตกต่างในบทบาทและสถาบัน 
การเมืองมากขึ้น และมีจุดมุ่งประสงค์ทางการเมืองที่ชัดเจนที่คนส่วนใหญ่ยึดถือและขึ้นต่อรัฐบาล
เดียวกัน 
 (2) ขอบข่ายของกิจกรรมการเมือง การบริหาร และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยของปวงชนจะต้องแผ่ขยายไปอย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ของสังคม 
 (3) อ านาจทางการเมืองจะต้องแผ่ขยายไปยังกลุ่มชนทุกหมู่เหล่าโดยทั่วถึง 
 (4) มีผู้น าสมัยใหม่เข้าไปแทนที่ผู้น าแบบโบราณ และเป็นที่ยอมรับถูกต้องตามกฎหมาย 
 Organ ski ได้เขียนความหมายของการพัฒนาการทางการเมืองในหนังสือ The Stages 
of Political Development ว่าการพัฒนาการทางการเมือง หมายถึง “การเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐบาล
ในการใช้คนและทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ และหน้าที่ของรัฐบาลย่อมเปลี่ยนไป
ตามข้ันตอนของการพัฒนา”3 
 ลิขิต ธีรเวคิน อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เขียนแนวความคิด
เรื่องทฤษฎีพัฒนาการเมืองในเอกสารเรื่อง “ทฤษฎีพัฒนาการเมือง: การส ารวจข้อดีข้อเสียและ 
การน าเสนอแนวทฤษฎีใหม่” ได้ให้ความหมายของการพัฒนาการเมือง หมายถึง กระบวนการเพ่ิม
ความสามารถของระบบการเมือง โดยอาศัยผู้น าการเมืองอุดมการณ์การพัฒนาสถาบันการเมือง
เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนเพ่ือตอบสนองต่อการเรียกร้องของสังคมซึ่งลิขิต ธีรเวคิน ได้ขยายความไว้ว่า 

                                                           

 2 Eisestadth S.N, อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน, ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง, พิมพ์ครั้งที ่8  
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544), 48. 
  3 Organski A.F.K., The Stages of Political Development, (New York: A. knopf, 
1965)  อ้างถึงใน วินัย ทองหลิม, “บทบาทของกลุ่มการเมืองในระบบพรรคการเมืองไทย,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2547), 27. 
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การพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสามารถของระบบกับการตอบสนองความต้องการของสังคม 
โดยมีส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนามีอยู่ 5 ประการ ดังนี้4 
 (1) ความเป็นผู้น าทางการเมือง (Political Leadership) 
 (2) สถาบันทางการเมือง (Political Institution) 
 (3) อุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology) 
 (4) การสนับสนุนจากมวลชน (Popular Support) 
 (5) การระดมทรัพยากร (Mobilization of resources) 
 ซึ่งทั้งห้าสิ่งดังกล่าวเป็นฐานส าคัญของการเพ่ิมความสามารถของระบบการเมือง (capacity) 
เพ่ือจะน าไปสู่การสนองความต้องการของสังคม (demands) การที่สามารถจะสนองความต้องการ
ของสังคมนั้นจะต้องสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างระบบการเมืองและมวลชนต่อระบบการสร้าง
ความสนับสนุนก็เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการระดมทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทั้งสองประการดังกล่าวก็เพ่ือไปสู่บั้นปลาย คือ การตอบสนองต่อความต้องการของสังคม (demands 
or societal demands) 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 
 2.2.1 ความหมายของการเลือกตั้ง (Election) 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความหมายว่า 
การเลือกตั้ง หมายถึง การเลือกบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนตนในกรณีต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นต้น” 
  พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว5 ได้ให้ความหมายว่า การเลือกตั้ง หมายถึง กิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง
ในกระบวนการทางการเมืองและการปกครองเพราะการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกซึ่งเจตจ านงของ
ประชาชนในการปกครองประเทศ เจตจ านงดังกล่าวปรากฏอยู่ในลักษณะของการเรียกร้องหรือ
สนับสนุนต่อการตัดสินใจทั้งหลายในระบบการเมือง 

                                                           

  4 ลิขิต ธีรเวคิน, ทฤษฎีการเมือง: การส ารวจข้อดีข้อเสียและเสนอแนวทฤษฎีใหม่, 
(กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) อ้างถึงใน วินัย ทองหลิม, “บทบาท
ของกลุ่มการเมืองในระบบพรรคการเมืองไทย,” 27. 
 5 พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, อ้างถึงใน วัชรา ไชยสาร, ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่ , 
(กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544), 10. 
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  วิสุทธิ์ โพธิแท่น6 ได้ให้ความหมายว่า การเลือกตั้ง หมายถึง การที่บุคคลได้เลือก
บุคคลหนึ่งหรือบุคคลจ านวนหนึ่งจากหลาย ๆ คน หรือเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้ง
บัญชีหนึ่งหรือบัญชีจ านวนหนึ่งจากบัญชีรายชื่อหลาย ๆ บัญชีเพ่ือให้ไปกระท าการอันหนึ่งอันใดแทนตน 
  วัชรา ไชยสาร7 ได้ให้ความหมายว่า การเลือกตั้ง หมายถึง กิจกรรมทางการเมือง 
ที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยได้มีส่วนร่วมทางการเมือง (participation) อันเป็นกลไก 
ที่แสดงออกซึ่งเจตจ านงของประชาชนที่เรียกร้อง หรือสนับสนุนให้มีการกระท าหรือการละเว้น  
การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมือง หรือตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยประชาชนทั่วไปเลือกผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์นโยบายและวิสัยทัศน์
สอดคล้องกับตนด้วยความวาดหวังว่าผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่ตนเลือกให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทน
ตนนั้นจะน าอุดมการณ์ และนโยบายในการบริหารประเทศและท าหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของ
ตนเองการเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองปกครองของประชาชนนั่นเอง 
 2.2.2 หลักเกณฑ์การเลือกตั้งท่ีได้รับการยอมรับเป็นสากล 
  การเลือกตั้งจะมีคุณค่าสมควรแก่การยกย่องว่า ได้ด าเนินไปตามครรลองของ
ระบอบประชาธิปไตย และถือว่าเป็นฐานที่มาของความชอบธรรมในอ านาจของรัฐบาล และผู้ปกครอง
จะต้องด าเนินไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลดังนี้8 
  (1) หลักความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง หมายความว่า การเลือกตั้งต้องกระท า
โดยเสรี ไม่มีการบังคับ กดขี่ จ้างวาน หรือใช้อิทธิพลใด  ๆ ซ่ึงหมายความว่า เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะ
คอยเฝ้าดูแล และด าเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยเสรีปราศจากการบีบบังคับข่มขู่ด้วยประการใด 
ๆไม่ว่าการใช้อามิสสินจ้างหรือใช้อิทธิพลบีบบังคับ รัฐเองก็ต้องไม่กดขี่ จ้างวาน หรือใช้อิทธิพลบังคับ
ให้ราษฎรไปเลือกตั้ง การเลือกตั้งที่ปราศจากอิสระ ผู้ปกครองจะอ้างว่าตนมีอ านาจโดยชอบธรรมไม่ได้ 
  (2) หลักการเลือกตามก าหนดเวลา (Periodic Election) หมายความว่า เมื่อเลือกตั้ง
ไปแล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่อีก โดยก าหนดระยะเวลาแน่นอน เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี เพ่ือให้ประชาชน 
มีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนราษฎรว่าปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่ 
เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนราษฎรคนเดิม หรือเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใหม่
และเพ่ือให้ประชาชนสามารถควบคุมผู้แทนของตนได้ 

                                                           

 6 เรื่องเดียวกัน, 9. 
 7 เรื่องเดียวกัน. 

8 หยุด แสงอุทัย, ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 (กรุงเทพฯ : 
น าเซียการพิมพ์, 2512), 10-16 . 
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  (3) หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง (Genuine Election) หมายความว่า หลักการเลือกตั้ง 
ที่บริสุทธิ์เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย ปราศจากการครอบง าและเล่ห์กลทางการเมือง ปราศจากการใช้
อิทธิพลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคม วิธีการที่จะท าให้การเลือกตั้งเป็น  
การเลือกตั้งอย่างแท้จริง คือ 
   (3.1) จัดให้ราษฎรจัดการเลือกตั้งของตัวเองให้มากที่สุด โดยการให้ราษฎร 
มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง เช่น เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน เป็นต้น 
   (3.2) จัดให้มีวิธีการคัดค้านการเลือกตั้ง 
  (4) หลักการออกเสียงทั่วไป (Universal Suffrage) หมายความว่า การให้สิทธิเลือกตั้ง
แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่มีการกีดกัน หรือจ ากัดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นพิเศษ เนื่องจากเพศ ผิว  
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ตราบใดที่ประชาชนผู้นั้นขาดคุณสมบัติ 
 2.2.3 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้9 
  (1) ควบคุมและด าเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือสนับสนุนการสรรหา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณี รวมทั้ง
การออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
  (2) ออกประกาศหรือวางระเบียบก าหนดการทั้งหลายอันจ าเป็นหรือด าเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้การเลือกตั้งหรือการออกเสียง
ประชามติเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
  (3) วางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสยีงเลอืกตั้งและการด าเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง 
ผู้สมัคร รับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและก าหนดหลักเกณฑ์
การด าเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาคและมีโอกาสทัดเทียมในการหาเสียง
เลือกตั้ง 
  (4) วางระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้งตามมาตรา 25 
  (5) วางระเบียบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติของพรรคการเมือง 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการตอบข้อหารือของ

                                                           

 9 คณะกรรมการการเลือกตั้ง, รวมกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง, ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(กรุงเทพฯ: วิสม่า เอเชีย, 2554), 112-114. 
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คณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ โดยต้องตอบข้อหารือภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับข้อหารือ และจะปฏิเสธไม่ตอบข้อหารือเพราะเหตุที่เรื่องนั้นยังไม่เกิดข้ึนมิได้ 
  (6) วางระเบียบหรือให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี 
ในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   (6.1) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า พนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจาก 
การปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากต าแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน 
   (6.2) ให้ความเห็นชอบในการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
   (6.3) วางระเบียบเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือ
กระท าการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งหรือให้ความเห็นชอบในการด าเนินการดังกล่าว 
   ทั้งนี้ โดยค านึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งค านึงถึงความสุจริตและ
เที่ยงธรรมความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมในการเลือกตั้ง 
  (7) ก าหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน
ใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ให้แก่พรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของ
พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมือง  
โดยเปิดเผยและการควบคุมการจ่ายเงินหรือรับเงินเพ่ือประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้  
โดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
  (8) มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจ าเป็น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  (9) ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
  (10) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (11) ส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา ในกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใด
คนหนึ่งสิ้นสุดลงหรือส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรี  
คนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง 
  (12) สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติหรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้งหรือสั่งให้มี
การนับคะแนนใหม่ เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหน่วย
เลือกตั้งนั้น ๆ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  (13) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และผลการออกเสียงประชามติ 
  (14) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้งตามมาตรา 25 
ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  (15) วางระเบียบเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับการแต่งตั้งให้มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามต ิ
  (16) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและข้อสังเกตเสนอต่อสภาแทน
ราษฎรและวุฒิสภา 
  (17)  ด า เ นิ นการ อ่ืน  ๆ  ตามที่ พ ระร าชบัญญัติ ประกอบรั ฐ ธ รรมนูญนี้ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอ่ืน หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้ เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 
 2.3.1 ความหมายของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งรวมถึงการโฆษณาหาเสียง
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ที่มีการระบุชื่อหรือหมายเลขของผู้สมัคร หรือเป็นการสื่อสารให้เข้าใจหรือจูงใจให้ไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ให้หมายความรวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สิน
อ่ืนใดที่บุคคลใด ๆ จ่าย หรือรับว่าจะจ่ายแทนหรือน ามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพ่ือประโยชน์ 
ในการหาเสียงในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยความยินยอมของผู้สมัคร ในกรณีที่น าทรัพย์สิน
มาให้ใช้ค านวณตาอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่นนั้น ๆ 
 2.3.2 ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถแบ่งประเภทการใช้จ่ายได้
ตามรายการ ดังนี้10 
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง 
  ได้แก่ ค่าสมัครรับเลือกตั้ง ค่ารูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครรับเลือกตั้ง ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบหลักฐาน การสมัครรับเลือกตั้ง ค่าใบรับรองแพทย์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย 
ในการสมัครรับเลือกตั้ง 
  (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าบัญชี ได้แก่ ค่าจ้างสมุห์บัญชีเลือกตั้ง 
  (3) ค่าจ้างแรงงาน 
  ได้แก่ ค่าจ้างอาสาสมัครหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงค่าจ้างแรงงานอ่ืน ๆ ทุกประเภท 
ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งซึ่งไม่ซ้ าซ้อนกับรายการจ่ายในประเภทอ่ืนและไม่ขัดกับสภาพความเป็นจริง
ตามสภาพท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างอาสาสมัครอยู่ในอัตราตามค่าจ้างแรงงานปกติในท้องถิ่นนั้น 
  (4) ค่าเช่าและค่าตกแต่งสถานที่ 
  ได้แก่ ค่าเช่าส านักงานเพ่ือเป็นศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
โดยมิใช่ ส านักงานที่เป็นที่ท าการปกติ ค่าเช่าสถานที่เพ่ือปราศรัยหาเสียง ค่าเช่าสถานที่หรือค่าเช่า
พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งป้ายโฆษณา โปสเตอร์ หรือสติ๊กเกอร์โฆษณาหาเสียง และค่าตกแต่งสถานที่รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตกแต่งสถานที่และที่ใช้เป็นศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
  (5) ค่าเช่ายานพาหนะ/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  ได้แก่ ค่าจ้างเหมารถยนต์ เรือยนต์หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ส าหรับพาหนะเพ่ือการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตามจ านวนยานพาหนะและจ านวนวันที่ก าหนด 

                                                           

 10 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ส านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ , คู่มือ
การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
(กรุงเทพฯ: ครุสภาลาดพร้าว, 2547), 38. 
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รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร  
รับเลือกตั้งนั้น 
  (6) ค่าจัดซื้อหรือค่าเช่าวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
  ได้แก่ ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งทั้งใน 
และนอกส านักงาน เช่น ค่าจัดซื้อเทปบันทึกเสียง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง แต่ไม่รวมถึงวัสดุอุปกรณ์  
ซึ่งใช้ตกแต่งสถานที่หรือใช้ในส านักงานเป็นประจ าก่อนมีประกาศให้มีการเลือกตั้งและไม่ซ้ าซ้อนกับ
รายการจ่ายอื่น 
  (7) ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ 
  ได้แก่ ค่าลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ต ค่าจัดท าหรือ 
จ้างในการผลิตสื่อเพ่ือการออกอากาศ เช่น เทปวิทยุกระจายเสียง 
  (8) ค่าจัดท าป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง 
  ได้แก่ ค่าจัดท าป้าย แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์และเอกสารหรือวัสดุอ่ืน ๆ 
ที่มีเป้าหมายเพ่ือการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่มีการระบุชื่อหรือหมายเลขของผู้สมัคร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าป้ายให้รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าป้าย ค่าจ้างเขียนป้ายและค่าติดตั้งตามจุดต่าง  
ๆ แต่ไม่รวมถึงค่าเช่าสถานที่ที่ใช้ในการติดตั้ง 
  (9) ค่าสาธารณูปโภคและค่าไปรษณียากร 
  ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ส าหรับใช้ในศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ซึ่งใช้เพื่อการเลือกตั้งหรือใช้ในส านักงานซึ่งเกินกว่ารายจ่ายปกติที่เคยเป็นอยู่ ค่าไปรษณียากรส าหรับ
จัดส่ง เอกสารการหาเสียงไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
  (10) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เป็น
เหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริต (แยกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ตามที่ผู้สมัครเห็นสมควร) ได้แก่ ค่าใช้จ่าย 
ซึ่งไม่อยู่ในรายการค่าใช้จ่ายตามข้อ 1-8 และเป็นรายการจ่ายที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้ง
และไม่เข้าข่ายรายจ่ายในกิจกรรมที่กฎหมายก าหนดห้ามมิให้ผู้สมัครด าเนินการ 
 2.3.3 การจ ากัดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
  เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง11 ได้อธิบายถึงพัฒนาการของการจ ากัดวงเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

                                                           
11 เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง, “การควบคุมการเงินของพรรคการเมืองตามกฎหมายใหม่ ,” 

http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1197 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559). 
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  ปัจจุบันการเลือกตั้งเป็นกิจกรรมที่ใช้เงินจ านวนมาก ทั้งถูกและผิดกฎหมาย 
เมื่อฝ่ายหนึ่งเริ่มใช้จ่ายเงินจ านวนมากแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่ายอ่ืนก็ไม่แน่ใจว่าตนได้ใช้จ่ายเงิน 
ไปเพียงพอแล้วหรือไม่ ก็จะทุ่มเงินจ านวนมากบ้าง ซึ่งการทุ่มเงินจ านวนมากเช่นนี้เป็นการใช้ทรัพยากร
ของชาติอย่างสิ้นเปลืองลงโดยปราศจากความจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวะที่การเมืองไม่มี
เสถียรภาพตกอยู่ในวงจรอุบาทว์ การเลือกตั้งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หากไม่มีการควบคุมการใช้เงิน 
ให้สมเหตุผลแล้ว ย่อมเป็นการทุ่มเงินโดยเปล่าประโยชน์ทั้งที่ไม่ทราบว่าเงินที่ตนใช้จ่ายลงไปนั้น  
ได้ผลหรือไม่ ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อพรรคไทยรักไทยซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสูงถูกยุบ  
ลงไปแล้ว ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองอ่ืนในการเลือกตั้งก็มีแนวโน้มจะลดลงถึงร้อยละ 30 แสดงว่า 
พรรคการเมืองต่าง ๆ ไม่จ าต้องทุ่มเทเงินของตนมากเท่าแต่ก่อน เมื่อปราศจากการแข่งขันเรื่อง 
การใช้เงินจากพรรคการเมืองอ่ืน 
  ส าหรับในการเลือกตั้งครั้งนี้ ค่าใช้จ่ายมีการคาดการณ์ต่างกันไปตั้งแต่ 2,000 ถึง 
4,000 ล้านบาท ทั้งที่การเลือกตั้งที่แท้จริงนั้นควรมีลักษณะเสมอภาค ผู้สมัครทุกคนไม่มีใครได้เปรียบ
หรือเสียเปรียบกัน ควรเปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาแข่งขันกันได้ โดยไม่ให้ทุนทรัพย์มาเป็นอุปสรรค  
และต้องไม่ถูกชี้ขาดโดยเงิน 
  ตัวอย่างของประเทศท่ีสามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรในการเลือกตั้งได้ค่อนข้างดี 
มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ า คือ ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีกฎหมายควบคุมวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ซึ่งการเมืองในประเทศอังกฤษนั้นเป็นที่ยอมรับกันว่ามุ่งเน้นแข่งขันกันที่นโยบาย
ของพรรค มิใช่จ านวนเงิน เปิดกว้างให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานเพ่ือประเทศชาติ  
พรรคการเมืองมีฐานประชาชนมั่นคง ประชาธิปไตยยั่งยืน 
  แม้แต่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ในคดี Buckley v. Valeo ว่า 
การจ ากัดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนั้นขัดกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในท้ายที่สุด สหรัฐอเมริกา 
ก็ได้เห็นผลเสียของการไม่จ ากัดวงเงินในคดี Watergate และอีกหลายกรณี ท าให้ต้องมีมาตรการ
พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งโดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีจ ากัดค่าใช้จ่าย  
ของตนลง หากผู้นั้นสมัครใจจะรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐ 
  ส าหรับประเทศไทยนั้นเริ่มจ ากัดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้ในพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 
350,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ค านวณจากค่าโฆษณาหาเสียงด้วยวิธีต่าง  ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ 
สิ่งพิมพ์ การจัดหาสถานที่ส านักงาน ค่าเดินทาง ยานพาหนะ ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างอ่ืน ๆ  
ตามมาตรา 33 ซึ่งต่อมาได้มีการก าหนดวงเงินขึ้นไปเป็นหนึ่งล้านบาท 
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  นอกจากกฎหมายจะจ ากัดค่าใช้จ่ายบางประเภทแล้ว ยังห้ามผู้สมัครใช้จ่าย 
บางประเภทอีกด้วย ตามมาตรา 35 นั่นคือ การเสนอว่าจะให้ทรัพย์สิน เพ่ือจูงใจประชาชน การจัด
มหรสพและการรื่นเริง และการกระท าอ่ืน ๆที่เข้าข่ายเป็นการซื้อเสียงประชาชน 
  ผู้สมัครรายใดที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่องค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งห้าปี
และหากผู้สมัครใช้จ่ายรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 35 ต้องระวางโทษจ าคุกหนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  จุดอ่อนของมาตรการนี้ คือ การจ ากัดค่าใช้จ่ายของผู้สมัครโดยไม่ควบคุมค่าใช้จ่าย
ของพรรคการเมืองแต่อย่างใด ซึ่งเป็นช่องโหว่เดียวกับในอังกฤษ นั่นคือ มาตรการนี้เปิดโอกาสให้  
พรรคการเมืองใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้ไม่จ ากัด ซึ่งการโฆษณาของพรรคการเมืองย่อมส่งผลดี 
ต่อผู้สมัครด้วยไม่มากก็น้อย 
  อย่างไรก็ดี ในท้ายที่สุดการพยายามจ ากัดค่าใช้จ่ายนี้ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ 
โดยประสบปัญหาผู้สมัครไม่ยอมแจ้งค่าใช้จ่ายตามจริง และบัญชีค่าใช้จ่ายไม่โปร่งใส เนื่องจากหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบไม่สนใจที่จะตรวจสอบและยังไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปขอดูอีกด้วย นอกจากนี้  
การก าหนดเพดานเงินค่าใช้จ่ายไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัตินั้นท าให้การก าหนดค่าใช้จ่ายนั้น
แข็งกระด้าง ตายตัว ไม่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ได้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆดังต่อไปนี้ คือ เรื่องการควบคุม
จ ากัดค่าใช้จ่ายทั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง ทั้งนี้เพราะประเทศไทยเริ่มมีการเลือกตั้ง สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อเป็นครั้งแรก 
  นอกจากนี้ กฎหมายยังลดความแข็งกระด้างของกฎหมาย โดยให้จ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายถูกก าหนดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นครั้ง ๆไป โดยแบ่งเป็นการจ ากัดค่าใช้จ่ายทั่วไป 
มาตรา 41 (1) และห้ามใช้จ่ายในกิจกรรมพิเศษบางประเภทตามมาตรา 44 ซึ่งกฎหมายเห็นว่าหมิ่นเหม่
ต่อพฤติกรรมซื้อเสียง ในการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้
ผู้สมัครใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ส่วนในการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2548 ให้ผู้สมัครใช้จ่ายได้
ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อคน ส าหรับผู้สมัครส.ส. แบบแบ่งเขต และพรรคละไม่เกินจ านวนบุคคล 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อคูณกับจ านวนเงินข้างต้น ส าหรับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ 
ให้ค านวณรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้อื่นใช้จ่ายไปโดยความยินยอมของผู้สมัคร ซึ่งก็คือหัวคะแนนของผู้สมัคร
นั่นเอง 
  ส าหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ได้ให้จ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
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ถูกก าหนดโดยทั้งหลายฝ่าย คือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง  
เพ่ือก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งในการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2550 ได้มีประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมิให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตใช้จ่ายเงินเกินคนละ 
1,500,000 บาท แต่มาตรการหนึ่งที่เพ่ิมขึ้นมาในกฎหมายฉบับใหม่นี้ คือ หลังการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว
สามเดือนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองมาประชุมกัน  
เพ่ือก าหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งมาตรการดังกล่าว ไม่น่าจะเป็น
ผลดีต่อระบบการควบคุมการเงินของพรรคการเมือง เพราะการก าหนดจ านวนเงินไว้ล่วงหน้าท า ให้
มาตรการดังกล่าวขาดความยืดหยุ่น กลับมาแข็งกระด้างเหมือนเดิม 
  อย่างไรก็ดี การจ ากัดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนั้นยังเปิดช่องโหว่ให้ผู้สมัครหลีกเลี่ยงได้ 
นอกเหนือจากการไม่รายงานค่าจ่ายตามจริง เนื่องจากการจ ากัดค่าใช้จ่ายนี้จะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมี  
การประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดวันเลือกตั้งแล้วเท่านั้น ในขณะที่ผู้สมัครบางคนซึ่งอยู่ในท้องที่  
ที่ตนจะลงสมัครเป็นเวลานานสามารถปูพรมใช้จ่ายก่อนช่วงเลือกตั้งเป็นเวลานานพอควร และการใช้
จ่ายเงินในรูปแบบที่ซับซ้อนนอกเหนือจากตัวเงินสดมากขึ้นเรื่อย ๆ และยังไม่ค านึงถึงสภาพที่แตกต่าง
กันในการใช้จ่ายระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท 
 
2.4 หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
 2.4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย 
  การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งก่อนปี 
พ.ศ. 2541 จะมีการก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอนไว้ในกฎหมายว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งนั้น 
ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละหนึ่งล้านบาท การก าหนดจ านวนเงินไว้แน่นอนท าให้การปรับตัวเลขค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะกระท าได้ก็แต่โดยการแก้
กฎหมายซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้สมัครไม่แจ้งยอดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ให้ตรงกับความเป็นจริง เพราะยอดดังกล่าวมักจะมากเกินจ านวนที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้แล้ว 
ในส่วนของพรรคการเมืองกฎหมายเดิมกลับไม่ได้ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายไว้ ท าให้การควบคุม  
การใช้จ่ายในส่วนของพรรคการเมืองนี้ไม่อาจกระท าได้ 
  นอกจากนี้แล้ว ในส่วนของการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายปรากฏว่ามิได้มี
การตรวจสอบการแจ้งอย่างจริงจัง จนเกิดกรณีที่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ปกติในระบบ
กฎหมายไทย เมื่ออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นหลายสมัยเป็นผู้เดียวที่ถูกลงโทษ  
ในข้อหาที่กระท าความผิดเกี่ยวกับการไม่ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เนื่องจากอดีตสมาชิก  
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สภาผู้แทนราษฎรท่านนี้ ไม่ประสงค์จะแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ในขณะที่ผู้ที่ยื่นบัญชีซึ่งมีตัวเลข 
อันเป็นเท็จกลับ “ลอยนวล” เนื่องจากไม่มีการตรวจสอบบัญชีที่มีการยื่นเข้ามาย่างจริงจัง 
  จากปัญหาในทางปฏิบัติดังกล่าว ฝ่ายนิติบัญญัติจึงได้หามาตรการป้องกันโดยการ
บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ฉบับปี พ.ศ. 2541 แต่ในทางปฏิบัติ 
ก็ยังคงไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงนับวันแต่จะเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น  
เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหานี้ให้ลุล่วงไปในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้ 
  มาตรา 49 การใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งใดให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนนี้และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร 
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เก้าสิบวันก่อนวันครบอายุจนถึงวันเลือกตั้ง 
  (2) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอ่ืนนอกจาก (1) ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้ง 
  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 50 บัญญัติให้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
  (1) จ านวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแต่ละคนที่จะใช้จ่ ายในการเลือกตั้ ง 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
  (2) จ านวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อในกรณีที่ผู้สมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการเลือกตั้งเป็นจ านวน
เท่าใดให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย 
  เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งก าหนดโดยหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนค่าใช้จ่าย 
ที่ก าหนด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่บุคคลใด ๆ จ่ายหรือรับว่า 
จะจ่ายแทนหรือน ามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยความยินยอม
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ของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นด้วย ในกรณีที่น าทรัพย์สินมาให้ใช้ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือ
ค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น ๆ 
  การใช้จ่ายเงินที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองบัญญัติ
ให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้น ามารวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือ  
พรรคการเมือง 
  เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองเพ่ือก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของ พรรคการเมืองและของผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป ทั้งนี้ ภายในสามเดือน
นับแต่วันที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบจ านวนในการเลือกตั้งทั่วไปดังกล่าว 
  มาตรา 51 ให้ผู้สมัครแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรและให้พรรคการเมืองแต่งตั้ง
บุคคลที่มีความรู้ทางบัญชี เพ่ือเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยให้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดท าและรับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัคร หรือของ
พรรคการเมืองในการเลือกตั้งนั้น 
  การจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา 52 ภายในก าหนดเก้าสิบวันหลังจากเลือกตั้ง ผู้สมัครแต่ละคนและพรรค
การเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุห์บัญชีเลือกตั้งจัดท าขึ้น
โดยผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วแต่กรณี ได้รับรองความถูกต้องบัญชีรายรับและรายจ่าย
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้วและที่ยังค้างช าระ รวมทั้งหลักฐาน  
ที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจิต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
  มาตรา 51 คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องควบคุมไม่ให้พรรคการเมือง 
และผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง ใช้จ่ายเกินวงเงินตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใด รู้เห็นหรือทราบว่ามีการกระท า  
ตามวรรคหนึ่ง ต้องยับยั้งเพื่อมิให้มีการกระท าดังกล่าว 
  ความในมาตรานี้ให้น าไปใช้บังคับกับประธานสาขาพรรคการเมืองและกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองด้วย โดยอนุโลม 
  มาตรา 52 ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ดังนี้ 
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  (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้
จัดสรรเป็นจ านวนรวมโดยพิจารณาตามจ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้ งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชี
รายชื่อที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองเป็นรายบุคคล 
  ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (1) และ (2) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง 
  ห้ามมิให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองตาม (1) และ (2) เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
  มาตรา 56 วรรคสอง ห้ามมิให้หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง 
กรรมการสาขาพรรคการเมืองหรือสมาชิกผู้ใด รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้ที่เป็นการบริจาคโดยไม่ปรากฏชื่อผู้บริจาคตามวรรคหนึ่ง หรือที่บริจาคให้ตนเป็นส่วนตัว 
  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
  ข้อ 3 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ดังนี้ 
  (1) จ านวนเงินค่าใช้จ่ ายของผู้สมัครแต่ละคนที่จะใช้จ่ ายในการเลือกตั้ ง 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
  (2) จ านวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ 
  ข้อ 4 ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แต่ละครั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งค านึงถึงปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ประกอบด้วย 
  (1) ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ 
  (2) อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
  (3) ราคาวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการใช้ในการหาเสียง 
  (4) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
  (5) ปัจจัยอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร 
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  ข้อ 5 เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง เพ่ือก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของพรรคการเมืองและของผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป ทั้งนี้ ภายในสามเดือน 
นับแต่วันที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบจ านวนในการเลือกตั้งทั่วไปดังกล่าว 
  ข้อ 6 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง น าผลการหารือตามข้อ 5 มาประกอบ 
การพิจารณาในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ข้อ 7 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน 
จะใช้จ่ายได้ไม่เกินจ านวนเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดตามข้อ 6 
  ข้อ 8 พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อได้ไม่เกินจ านวนเงินตามข้อ 7 คูณด้วยจ านวนผู้ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อของ 
พรรคการเมืองนั้น 
  ในกรณีที่ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด ได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการเลือกตั้ง
เป็นจ านวนเท่าใด ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย ซึ่งรวมแล้วต้องไม่เกินจ านวนเงิน
ตามวรรคหนึ่ง 
  ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ที่บุคคลใด ๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน หรือน ามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทน
เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยความยินยอมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นด้วย ในกรณี
ที่น าทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนปกติในท้องที่นั้น ๆ  
  ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
  ข้อ 3 กรณีในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ใช้บังคับ ให้การใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ได้มีประกาศ  
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ  
การเลือกตั้งของผู้สมัครและของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามประกาศประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 
  ข้อ 4 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน
ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
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  ข้อ 5 พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อไม่เกินจ านวนเงินซึ่งค านวณจากจ านวนผู้สมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นคูณด้วย
จ านวนเงินตามข้อ 4  
  ในกรณีที่ผู้สมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการเลือกตั้ง  
เป็นจ านวนเท่าใด ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย ซึ่งรวมแล้วต้องไม่เกินจ านวนเงิน  
ตามวรรคหนึ่ง 
  จากข้อมูลการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในการเลือกตั้งในครั้งท่ีผ่านมา พบว่า 
  ปี พ.ศ. 2550 ได้มีการจัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง จ านวนทั้งสิ้น 
44 พรรค ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ 
  (1) กรณีการเลือกตั้งทั่วไป พรรคการเมืองส่วนใหญ่ 18 พรรค เห็นควรก าหนด 
จ านวนเงิน 1,500,000 บาท 
  (2) กรณีเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง เห็นควรก าหนดจ านวนเงิน 
500,000 บาท 
  (3) กรณีเลือกตั้งใหม่ผู้สมัครไม่ถึงร้อยละ 20 (มาตรา 88 วรรคสอง) เห็นควร
ก าหนดให้ใช้จ่าย 1 ใน 2 ของ 1,500,000 บาท 
  (4) กรณีเลือกตั้งใหม่คะแนนไม่ถึงร้อยละ 20 (มาตรา 88 วรรคหนึ่ง) เห็นควร
ก าหนดให้ใช้จ่าย 1 ใน 3 ของ 1,500,000 บาท 
  (5) กรณีพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบสัดส่วน เห็นควรก าหนดให้ใช่จ่ายได้ 
1,500,000 บาท คูณด้วย 10 
  ซึ่งในปี พ.ศ. 2550 พบว่า มีผู้สมัครยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 
1,000,000 บาท จ านวน 3,298 ราย ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เกิน 1,000,000 บาท จ านวน 
458 ราย ผู้สมัครยื่นค่าใช้จ่าย จ านวน 100,001-200,000 บาท มากที่สุดจ านวน 401 ราย เฉลี่ย
ค่าใช้จ่ายต่อผู้สมัครหนึ่งราย เท่ากับ 359,300 บาท 
  ส่วนในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง จ านวน
ทั้งสิ้น 39 พรรค ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ 
  (1) กรณีการเลือกตั้งทั่วไป พรรคการเมืองส่วนใหญ่ 10 พรรค เห็นควรก าหนด 
จ านวนเงิน 1,500,000 บาท 
  (2) กรณีเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง เห็นควรก าหนดจ านวนเงิน 
500,000 บาท 
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  (3) กรณีเลือกตั้งใหม่ผู้สมัครไม่ถึงร้อยละ 20 (มาตรา 88 วรรคสอง) เห็นควร
ก าหนดให้ใช้จ่าย 1 ใน 2 ของ 750,000 บาท 
  (4) กรณีเลือกตั้งใหม่คะแนนไม่ถึงร้อยละ 20 (มาตรา 88 วรรคหนึ่ง) เห็นควร
ก าหนด ให้ใช้จ่าย 1 ใน 3 ของ 500,000 บาท 
  (5) กรณีเลือกตั้งเพ่ิมเติม (มาตรา 88 วรรคห้า) ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1,500,000 
บาท 
  (6) กรณีเลือกตั้งใหม่แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
  (7) กรณีพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ เห็นควรก าหนดให้ใช้จ่าย 
ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท คูณด้วยจ านวนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 
  ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 พบว่า มีผู้สมัคร จ านวน 2,401 ราย ผู้สมัครยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง ไม่เกิน 1,000,000 บาท จ านวน 1,637 ราย ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกิน 
1,000,000 บาท จ านวน 631 ราย ผู้สมัครยื่นค่าใช้จ่าย จ านวน 100,001-200,000 บาท มากที่สุด
จ านวน 758 ราย เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อผู้สมัคร 1 ราย เท่ากับ 245,700 บาท 
  ส าหรับปี พ.ศ. 2557 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2557 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ว่าพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผู้แทนราษฎรที่ก าหนดให้เลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะไม่สามารถเลือกตั้ง  
ให้แล้วเสร็จทั่วประเทศได้ภายในวันเดียวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสองและเมื่อพระราชกฤษฎีกา
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งนี้จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไปด้วย 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติครั้งที่ 47/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ด้วยมติเอกฉันท์เห็นว่า 
ผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายรับ
รายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องประกอบด้วย 
  (1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ ค่าสมัครรับเลือกตั้ง  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง 
  (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าบัญชี ได้แก่ ค่าจ้างสมุห์บัญชีเลือกตั้ง 
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  (3) ค่าจ้างแรงงาน ได้แก่ ค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียง ค่าจ้างแจกใบปลิว 
แผ่นพับรวมถึงค่าจ้างแรงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และไม่มีพฤติการณ์ที่ส่อไปในการกระท า
ความผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
  (4) ค่าเช่าสถานที่ และค่าตกแต่งสถานที่ ได้แก่ ค่าเช่าส านักงานเพ่ือเป็นศูนย์รณรงค์
หาเสียงเลือกตั้ง ค่าเช่าสถานที่เพ่ือปราศรัยหาเสียง 
  (5) ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าจ้าง
เหมารถยนต์ เรือยนต์หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น 
  (6) ค่าจัดซื้อหรือค่าเช่าวัสดุ และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
  (7) ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ ได้แก่ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สื่ออินเตอร์เน็ต ค่าผลิตสื่อ 
เพ่ือการออกอากาศ รวมถึงค่าโฆษณาอ่ืนที่เป็นการกระท าเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง 
  (8) ค่าจัดท าป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง ได้แก่ ค่าจัดท า
ป้ายแผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ และเอกสารหรือวัสดุอ่ืนที่เป็นการกระท าเพ่ือการหาเสียง
เลือกตั้ง 
  (9) ค่าสาธารณูปโภคและค่าไปรษณียากร ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่า
โทรศัพท์และค่าไปรษณียากร 
  (10) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุ
ให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมเช็คธนาคาร และค่าใช้จ่ายตามมาตรา 80 
มาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
 2.4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรในต่างประเทศ 
  หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรในประเทศต่าง ๆ นั้น พบว่าในหลายประเทศมีมาตรการในการจ ากัดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือกศึกษาค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ
ประเทศเยอรมัน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เพ่ือเป็นแนวทางในการหาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องการจัดการเลือกตั้งในประเทศไทย ดังนี้ 
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  2.4.2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ 
ประเทศเยอรมัน12 
   ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ให้เงินอุดหนุนพรรคการเมือง  
เริ่มครั้งแรกในปี 1959 โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลายครั้งตามบทบาทที่เล่นสลับกันระหว่าง
รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ จนพัฒนามาเป็นระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในการจัดสรรเงินอุดหนุนให้  
พรรคการเมืองของประเทศเยอรมนีนั้น จะด าเนินการโดยประธานสภาผู้แทนราษฎร (Bundestag) 
ซึ่งการอุดหนุนเงินให้พรรคการเมืองมี 2 ลักษณะ คือ การอุดหนุนเงินโดยตรง และการอุดหนุนเงิน 
โดยอ้อมจากการหักภาษี ส าหรับการอุดหนุนเงินให้พรรคการเมืองโดยตรงมีดังนี้ 
   (1) หลักการพ้ืนฐานของการอุดหนุนเงินให้พรรคการเมืองโดยตรงการ
อุดหนุนเงินให้แก่พรรคการเมืองของเยอรมนีมีหลักการพ้ืนฐานคือ การอุดหนุนเงินบางส่วนโดยรัฐ 
(Staatliche Teilfinanazierung) ซึ่งน ามาใช้ในระบบพรรคการเมืองเยอรมนีเป็นครั้งแรกในปี 1984 
โดยหลักการการอุดหนุนเงินบางส่วนโดยรัฐ คือ ห้ามรัฐให้เงินแก่พรรคการเมืองเป็นจ านวนสูงกว่า
จ านวนเงินที่พรรคการเมืองหามาได้ ซึ่งขอบเขตที่จ ากัดไว้นี้กฎหมายพรรคการเมืองเยอรมนีเรียกว่า 
“เพดานขั้นสูงสัมพันธ์” (Relative Obergrenze) และการแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองในปี 1994 
ได้มีการก าหนดขอบเขตการอุดหนุนเงินให้แก่พรรคการเมืองเพ่ิมขึ้นอีกคือ “เพดานขั้นสูงสัมบูรณ์” 
(Absolote Obergrenze) คือ ยอดเงินโดยรวมในแต่ละปีที่รัฐอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองทุกพรรค จะ
มีสูงเกินกว่าจ านวนนี้ไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันกฎหมายพรรคการเมืองเยอรมนีก าหนดไว้ที่ 133 ล้านยูโรต่อปี 
หลักการอุดหนุนพรรคการเมืองบางส่วนโดยรัฐ ก็คือค าตอบของประเทศเยอรมนีส าหรับค าถามว่ารัฐ
ควรให้การอุดหนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองสูงแค่ไหน 
   (2) พรรคการเมืองที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ  พรรคการเมืองของ
ประเทศเยอรมนีที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนเงินโดยตรงจากรัฐจะต้องเข้าเงื่อนไข 2 ประการ คือ 
    (2.1) ต้องเป็น “พรรคการเมือง” ตามนิยามของกฎหมายพรรคการเมือง 
ซึ่งมาตรา 2 ของกฎหมายพรรคการเมืองได้ก าหนดนิยามของพรรคการเมืองไว้ว่า พรรคการเมือง  
ต้องมีองค์ประกอบสี่ประการ คือ (1) เป็นการรวมตัวกันของพลเมือง (2) ต้องมุ่งสร้างเจตนารมณ์  
ทางการเมืองโดยส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในระดับสหพันธ์หรือในระดับรัฐ (3) ต้องมีความต่อเนื่องใน
การด าเนินการ และ (4) ต้องมีความจริงจังในการด าเนินการเพ่ือบรรลุเจตนารมณ์ทางการเมืองของตน 

                                                           

 12 วรพจน์ บุญพร, “การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ: ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุน
ทางการเงินแก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. 2541,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2548). 
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    (2.2) ต้องมีองค์ประกอบครบตามนิยามของกฎหมายพรรคการเมือง 
ต้องได้คะแนนเสียงถึงคะแนนเสียงขั้นต่ า (Mindestantteil an Stimmen) ที่กฎหมายพรรคการเมือง
ก าหนดไว้ตามมาตรา 18 วรรค 4 ก าหนดว่า พรรคการเมืองที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ จะต้อง
ได้คะแนนเสียงแบบบัญชีรายชื่อในระดับสหพันธรัฐหรือในการเลือกตั้งสภายุโรปอย่างน้อยร้อยละ 0.5 
หรือได้คะแนนแบบบัญชีรายชื่อในระดับมลรัฐในรัฐใดรัฐหนึ่งอย่างน้อยร้อยละ 1 
   (3) หลักเกณฑ์ในการอุดหนุนเงินให้พรรคการเมือง การอุดหนุนเงินโดยตรงให้
พรรคการเมืองในประเทศเยอรมนี มีหลักเกณฑ์ที่อยู่บนพ้ืนฐานของ “ทฤษฎีรากหญ้า” (Verwurzelungs 
theories) ที่พัฒนาขึ้นมาโดยศาลรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีนี้มีหลักการคือ พรรคการเมืองจะได้เงินมาก 
หรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับรากฐานของประชาชนที่สนับสนุนพรรคตนโดยดูจากฐานคะแนนเสียงและ  
ฐานเงินบริจาค ดังนี้ (1) การให้เงินอุดหนุนโดยฐานคะแนนเสียง ตามมาตรา 18 วรรค 3 (1) และ (2) 
แห่งกฎหมายพรรคการเมืองเยอรมนีก าหนดว่า พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะได้คะแนนเสียงจาก 
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ คะแนนเสียงละ 70 เซนต์ต่อปี ส าหรับ 4 ล้านคะแนนเสียงแรกจะได้
คะแนนละ 85 เซนต์ ในกรณีพรรคการเมืองใดไม่ได้รับอนุญาตให้ลงเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจะให้ใช้
คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (2) การให้เงินอุดหนุนโดยฐานเงินบริจาค  
ตามมาตรา 18 วรรค 3 (3) แห่งกฎหมายพรรคการเมืองของเยอรมนีก าหนดว่าทุก  ๆ หนึ่งยูโรที่ 
พรรคการเมืองได้รับบริจาคหรือได้มาจากค่าสมาชิกรัฐจะอุดหนุนเงินให้พรรคการเมือง 38 เซนต์  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พรรคการเมืองหาเงินบริจาครายย่อย กฎหมายมาตรานี้จึงก าหนดไว้ว่า  
เงินบริจาคที่จะน ามาขอเงินอุดหนุนจากรัฐได้นั้นจะต้องสูงไม่เกิน 3 ,300 ยูโรและต้องเป็นเงินบริจาค
จากบุคคลธรรมดาเท่านั้น เงินบริจาคจากนิติบุคคลจะน ามาขอเงินอุดหนุนจากรัฐไม่ได้หากจ านวนเงิน
ที่พรรคการเมืองทุกพรรคมีสิทธิได้รับรวมกันแล้วเกิน 133 ล้านยูโร พรรคการเมืองจะได้เงินน้อยลง 
ตามสัดส่วน ซึ่งในทางปฏิบัติต้องมีการด าเนินการเช่นนั้นทุกปี เนื่องจากพรรคการเมืองได้เงินรวมกัน
เกินจ านวน133 ล้านยูโรต่อปีเสมอ 
  2.4.2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ของประเทศอังกฤษ13 
   เงินสนับสนุนพรรคการเมือง และการหาเสียงเลือกตั้งการหาเสียงเพ่ือให้
ได้รับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบันได้ใช้งบประมาณเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากจากอดีต 
(ไม่รวมถึงการใช้เงินซื้อเสียงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมาย) พรรคต้องใช้เงินจ านวนมากในการต่อสู้กับ

                                                           

 13 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, การเมืองอังกฤษ,  พิมพ์ครั้งที่  9 (กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์, 2553), 226-229. 
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คู่แข่งทั้งการหาเสียงและการบริหารจัดการองค์กรพรรค การรับบริจาคจากสมาชิกพรรคอย่างเดียว  
ไม่เพียงพอ และท าให้หลาย ๆ พรรคต้องระดมเงินจากนอกพรรคด้วยวิธีต่าง ๆ 
   การระดมเงินจากบุคคลนอกพรรคท าให้เกิดข้อสงสัยอยู่บ่อย ๆ ว่าท าให้ 
ผู้บริจาครายใหญ่จากภายนอกสามารถเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการด าเนินการของพรรค 
มากเกินไปสามารถเข้าพบนักการเมืองคนส าคัญ มีอิทธิพลต่อนโยบายพรรค การตัดสินใจของพรรค 
เกียรติคุณของพรรค และอิทธิพลอ่ืน ๆ ที่มีต่อพรรคและนโยบายพรรคเกินกว่าที่ควรจะเป็น 
ตัวอย่างเช่น ในปี 1977 ในสมัยที่นายกรัฐมนตรี โทนี แบลร์ (Tony Blaire) เพ่ิงเข้ารับต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของอังกฤษใหม่ ๆ ในฐานะหัวหน้าพรรค รัฐบาลในขณะนั้นได้รับเงินสนับสนุนพรรค
จากนายเบอร์นี่เอคเคิลสโตน (Bernie Ecclestone) ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่มีธุรกิจจัดแข่งรถแข่งเป็น
จ านวนเงินหนึ่งล้านปอนด์ให้กับพรรคแรงงานที่นายแบลร์เป็นหัวหน้าพรรค ท าให้ได้เข้าพบกับนาย
แบลร์ เพ่ือปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาบุหรี่ซึ่งรัฐบาลก าลังรณรงค์การโฆษณาไม่สูบบุหรี่หลังการพบ
กัน ปรากฏว่าการงดโฆษณาให้มีผลบังคับกับธุรกิจทั่วไป ยกเว้นธุรกิจแข่งรถสูตรหนึ่ง ท าให้เกิดข้อ
ครหาอย่างมาก และแม้ว่าพรรคแรงงานจะได้ยกเลิกไม่รับเงินบริจาคจ านวนหนึ่งล้านปอนด์ใน
ภายหลังก็ไม่ท าให้ข้อครหาหมดไป และท าให้รัฐบาลของโทนี แบลร์ เสนอจัดตั้งคณะกรรมการ
มาตรฐานบุคคลสาธารณะ (Committee on Standard of Public Life) ขึ้นมา ในปี 1998 เพ่ือท าหน้าที่
ก าหนดกฎเกณฑส์ิ่งที่บุคคลสาธารณะไม่ควรท า 
   คณะกรรมการฯนี้ได้ก าหนดมาตรฐานของบุคคลสาธารณะ การเพ่ิมเงินอุดหนุน
พรรคจะท าได้ก็เพ่ืองานพัฒนานโยบายและงานของพรรคการเมืองในสภาเท่านั้นคณะกรรมการได้เสนอ
ให้มีคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ อาท ิ
   - เพดานค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง 
   - การรับบริจาคเงินจากต่างประเทศ 
   - การเปิดเผยผู้บริจาคเงินท่ีเกินกว่าเพดานที่ก าหนด 
   - เรื่องอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการเลือกตั้งควรดูแลจัดการ 
   - ให้รัฐบาลออกพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง การเลือกตั้งและการลง
ประชามติ (Political Parties, Election and Referendums Act หรือ PPERA) 
   คณะกรรมการเลือกตั้งที่ถูกจัดตั้งขึ้นนี้เป็นผู้รับผิดชอบก าหนดกฎเกณฑ์ 
ควบคุมและตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองและค่าใช้จ่ายในการหาเสียง ตลอดจนปรับปรุง  
การเลือกตั้งให้ทันสมัยให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการท าประชามติ 
   คณะกรรมการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการ 5 ถึง 9 คน แต่งตั้ง 
โดยพระราชินีอังกฤษ โดยค าแนะน าของสภาผู้แทนราษฎร (House of Commons) โดยความเห็นชอบ
ของประธานสภา (Speaker) ทั้งนี้ ให้มีการปรึกษากับผู้น าพรรคการเมืองทั้งหลายในสภาผู้แทนก่อน 
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การแต่งตั้ง (แต่ไม่จ าเป็นต้องเห็นชอบ) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีกรอบระยะเวลาท างาน  
ที่แน่นอน คณะกรรมการต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาทุกสิ้นปีงบประมาณ รายงานประจ าปี
ต่อรัฐสภา และรายงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยผู้ท าหน้าที่จัดการเลือกตั้งและท าประชามติ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังมีอ านาจในการจัดสรรงบประมาณให้กับพรรคฝ่ายค้าน 
และงบประมาณในการท าประชามติ ส่วนอ านาจในการออกกฎระเบียบนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) สามารถออกระเบียบเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาการแสดงบัญชีทางการเงินของพรรคและ  
การตั้งผู้สอบบัญชีในการสอบบัญชีค่าใช้จ่ายพรรค แต่อ านาจบริหารส่วนใหญ่ยังเป็นของรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล ให้ค าปรึกษา โดยภาพรวมแล้ว 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะท าหน้าที่ของผู้ดูแลที่เป็นกลาง ไม่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (Non-
partisan System) ในการสอดส่อง ดูแล ทบทวน ตรวจสอบการเลือกตั้งและกฎหมายเลือกตั้งให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลและท าให้เกิดความชอบธรรมในระบบการหาเสียงเลือกตั้งและค่าใช้จ่าย  
ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งและบุคคลภายนอก 
   ในระยะแรก ๆ คณะกรรมการเลือกตั้งได้ก าหนดค่าใช้จ่ายต่อเขตเลือกตั้ง  
โดยพิจารณาจากจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเฉลี่ยประมาณ 8,000 ปอนด์ (560,000 บาท) 
โดยผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีค่าใช้จ่ายและเงินบริจาคในการหาเสียง
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) บุคคลภายนอกจะบริจาคเกินกว่า 500 ปอนด์ (35,000 บาท) 
ต่อผู้สมัครหนึ่งรายไม่ได้ (ซึ่งถ้าเป็นสหรัฐอเมริกา ไม่มีการจ ากัดเพราะจะขัดต่อกฎหมาย Right to 
Free Speech) อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครจะได้รับประโยชน์จากรัฐบางประการเช่นไม่ต้องติดแสตมป์
จดหมายที่ส่งไปถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสามารถใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การก าหนดกฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง  ๆ  
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีผลท าให้การเลือกตั้งเกิดความเป็นธรรมกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และไม่มีหลักฐานว่าท าให้การหาเสียงไม่มีประสิทธิภาพแต่อย่างใด 
   การหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปพรรคการเมือง 
มีสิทธิเสรีภาพในการโฆษณาหาเสียงในทุกสื่อตามที่ตกลงกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ตัวอย่างเช่น ในการเลือกตั้งปี 2001 ของอังกฤษ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ก าหนด
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งดังนี้ 
   (1) ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนของพรรคต้องไม่
เกิน 24,000 ปอนด์ (1,680,000 บาท) ต่อหนึ่งเขตเลือกตั้ง หรือ 15.8 ล้านปอนด์ (1,106 ล้านบาท) 
ในปีก่อนมีการเลือกตั้ง หลังปี 2000 เพ่ิมเป็นไม่เกิน 30,000 ปอนด์ (2,100,000 บาท) ต่อหนึ่งเขต
เลือกตั้ง หรือ 20 ล้านปอนด์ (1,400 ล้านบาท) ส าหรับปีก่อนมีการเลือกตั้ง 
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   (2) การรับเงินบริจาคให้ท าได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น ถ้าไม่ได้รับ
อนุญาตก่อนจะถูกริบ การบริจาคต้องมาจากผู้ลงทะเบียนว่าจะออกเสียงเลือกตั้ง หรือจากนิติบุคคล
ภายในประเทศ ไม่ให้รับบริจาคจากบุคคลนอกประเทศ และไม่มีเพดานจ านวนเงินบริจาคและรับ
บริจาค 
   (3) การบริจาคเกินกว่า 5,000 ปอนด์ (35,000 บาท) จะต้องแจ้งต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และต้องเปิดเผยผู้บริจาค 
   (4) บุคคลหรือองค์กรที่นอกเหนือพรรคการเมืองที่จดทะเบียน จะต้อง
ลงทะเบียนผู้บริจาคในฐานะบุคคลภายนอก ถ้าต้องการบริจาคเกินกว่า 10,000 ปอนด์ (700,000 บาท) ใน
การช่วยจัดพิมพ์เอกสาร ในนามพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งให้บริจาค
ได้สูงสุดไม่เกิน 800,000 ปอนด์ (56,000,000 บาท) 
   เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับกิจกรรมทางรัฐสภาและงานวิจัย 
   มีการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐให้กับพรรคการเมือง เพ่ือท ากิจกรรมในสภา
ในหลายรูปแบบ อาทิ 
   (1) เงินระยะสั้น (Short Money) ให้กับพรรคฝ่ายค้านในการด าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองในสภา ตามสูตร จ านวนที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งสุดท้าย และจ านวนคะแนนเสียง  
ที่พรรคได้รับ พร้อมทั้งเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมเพ่ือค่าใช้จ่ายในการเดินทางและงานส านักงานของผู้น า  
ฝ่ายค้าน 
   (2) เงินอุดหนุนฝ่ายค้านเพ่ือการพัฒนานโยบายของฝ่ายค้านผ่านคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) 
   ส่วนเงินสนับสนุนเพ่ิมเติมให้กับพรรคการเมืองนั้น ไม่มีเงินสนับสนุนเพ่ิมเติม
จากภาครัฐโดยตรงแต่อาจมีการสนับสนุนในรูปแบบอ่ืน เช่น การได้คืนภาษีที่หักจากผู้บริจาคเงิน  
ให้พรรค หรือได้รับเงินจากคะแนนเสียงที่ลงให้พรรคจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เงินอุดหนุนจาก
ภาครัฐอาจถูกจ ากัดส าหรับพรรคที่ส่งผู้สมัครเฉพาะบางเขต และพรรคที่ได้รับที่นั่งในสภาเกินกว่า
สัดส่วนของผู้ออกเสียงเลือกตั้งตามความเป็นจริง จ านวนเงินอุดหนุนจากภาครัฐโดยรวมจะถูกจ ากัด
เพดานและถูกควบคุมค่าใช้จ่าย 
   อย่างไรก็ตาม มีความพยายามเพ่ิมจ านวนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง 
โดยเฉพาะส าหรับกิจกรรมที่นอกเหนือกิจกรรมในสภา โดยผู้ที่เห็นด้วยมีความเห็นสนับสนุนดังนี้ 
   (1) พรรคการเมืองมีความส าคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงต้อง
มีขีดความสามารถในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน แต่กลับถูกจ ากัด  
การอุดหนุนจากภาคเอกชน 
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   (2) การเปิดเผยจ านวนเงินบริจาค ขัดขวางผู้ต้องการบริจาคที่เกรงจะตกเป็น
ข่าวและไม่ต้องการให้เป็นข่าวว่าสร้างอิทธิพลต่อพรรค ท าให้พรรคระดมเงินจากภาคเอกชนได้ยากขึ้น 
   (3) พรรคหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งอาจได้รับความกดดันจากกลุ่มการเงิน
ภาคเอกชนที่ต้องการสนับสนุนนโยบาย 
   (4) ในเมื่อพรรคไม่สามารถระดมเงินอุดหนุนจากภาคเอกชนได้จึงจ าเป็นต้อง
ได้รับเพิ่มจากรัฐ 
   (5) ความเชื่อมั่นในพรรคของประชาชนมักจะคลอนแคลนเมื่อทราบว่า 
มีการบริจาคเงินหรือระดมเงินจากเอกชน 
   (6) ความเชื่อมั่นของประชาชนจะมีมากขึ้นถ้าการอุดหนุนที่เพ่ิมมากขึ้น 
มาจากรัฐ 
   (7) ความเชื่อมั่นของประชาชนในเกียรติคุณของพรรคจะลดลง เมื่อเข้าใจว่า
เกียรติแลกได้ด้วยเงินบริจาค 
   อย่างไรก็ตามมีหลายเหตุผลจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้ภาครัฐเพ่ิมเงินอุดหนุน 
อาท ิ
   (1) การผลักภาระให้เงินอุดหนุนตกเป็นภาระของผู้เสียภาษีเป็นเรื่องไม่
ถูกต้อง 
   (2) มีเรื่องอ่ืน ๆ อีกมากมายที่รัฐควรท ามากกว่านี้จากเงินภาษีของประชาชน 
   (3)  ถ้าภาครัฐสนับสนุนมาก พรรคก็ไม่จ า เป็นต้องสร้ างและรักษา
ความสัมพันธ์กับประชาชน สมาชิกและผู้สนับสนุน ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนลดลง 
   (4) ท าให้พรรคตอบสนองความเห็นของประชาชนน้อยลง ไม่ เป็นผลดีต่อ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และอาจท าให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งลดลงด้วย 
   (5) ท าให้พรรคใหม่เกิดขึ้นได้ยากเพราะต้องแข่งกับพรรคเก่าที่ได้รับเงิน
สนับสนุนมาก 
   (6) อาจเป็นการสูญเปล่า เช่นการท าโปสเตอร์โฆษณามีค่าใช้จ่ายมากแต่มี
อิทธิพลต่อการออกมาใช้สิทธิออกเสียงน้อย ไม่คุ้มค่า 
   (7) เมื่อใดก็ตามที่มีการออกระเบียบเรื่องเงินอุดหนุนจากภาครัฐพรรคการเมือง 
ก็จะหาวิธีให้ได้รับเงินเพ่ิมขึ้น และเงินอุดหนุนก็จะเพ่ิมสูงขึ้นไปอีก และการตอบสนองต่อประชาชน 
ก็จะลดลงเพราะพรรคพึ่งประชาชนน้อยลงไปเรื่อย ๆ 
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  2.4.2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา14 
   ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ “กกต.” เหมือน
ประเทศไทยที่จะด าเนินการเลือกตั้งในทุกระดับ มีเพียงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (FEC) ที่ดูแลเฉพาะ 
ในเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้สมัครเท่านั้น การจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น และไม่มีการจัดท าบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติแบบบ้านเรา ดังนั้น ประชาชนจะต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะมี
สิทธิเลือกตั้ง โดยจะลงทะเบียนในพ้ืนที่ที่ตนพ านักอยู่ หากย้ายที่อยู่ใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ซึ่งอาจ
สร้างความยุ่งยากพอสมควร 
   การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองของนักการเมืองและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจว่าใครจะมาเป็น
ผู้ปกครองของตน นอกจากนี้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งยังเป็นการให้สิทธิกับประชาชนในการก าหนด
แนวโน้มของนโยบายที่จะมีผลต่อทั้งชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมของประชาชน 
   การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทางโทรทัศน์และวิทยุของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้
กลายเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้สมัครในการเข้าถึงประชาชน ปัจจุบันผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ต้องเตรียมตัวส าหรับการสร้างภาพลักษณ์ของตนให้พร้อมและต้องส่งสุนทรพจน์ที่มีประเด็นส าคัญ  
ในการณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพ่ือออกอากาศทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ไว้ล่วงหน้า ท าให้ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสามารถเข้าถึงประชาชนจ านวนมากได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ในขณะเดียวกันผู้สมัคร
รับเลือกตั้งก็ถูกบังคับโดยปริยายจากสังคมให้กล่าวในประเด็นต่าง ๆ มากขึ้น เพ่ือแสดงจุดยืนของตน 
ยิ่งไปกว่านั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งยังต้องระมัดระวังค าปราศรัยที่แสดงถึงความรู้สึกนึกคิดของตนมาก
ยิ่งขึ้นด้วยเนื่องจากประชาชนทั้งประเทศก าลังเป็นผู้ฟังและพิจารณาอยู่15  
   กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด คือ  ชนะ 
การเลือกตั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุด ปัญหาแรกที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเผชิญ คือ การเลือกผู้จัดการ 
ของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และกลุ่มผู้ท างานร่วมทีมเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ ทั้งทางด้านการรณรงค์หาเสียง และการวางแผนแนวนโยบายหาเสียง ผู้จัดการและหัวหน้า  
ที่ปรึกษาจึงมีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์การหาเสียง ปัญหาคือ การหาเงินทุนเพราะการรณรงค์ 

                                                           

 14 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, การเมืองอเมริกา, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2545), 285-
303. 
 15 Zink, Penniman and Harthorn, American Government and Politics (New 
york: Nueva 1961), 133 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 285. 
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หาเสียงในสหรัฐอเมริกาต้องใช้เงินมาก กลยุทธ์ที่ส าคัญในการสร้างโอกาสเพ่ือการชนะการเลือกตั้ง 
คือ การใช้ทุนน้อยทั้งในแง่งบประมาณและก าหนดการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องด าเนินการต่อไป 
   (1) แหล่งที่มาของเงินทุนในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
   การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ งและเงินทุนในการหาเสียงเป็นสิ่ งที่คู่กัน 
ในการเลือกตั้งของระบอบประชาธิปไตย การหาเงินทุนในการหาเสียงเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
แหล่งที่มาของเงินทุนในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมี 5 แหล่ง ได้แก่ (Wilson, 1989 : 204-207)  
    (1.1) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยทั่วไปผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งทุกคนสามารถน าเงินของตนเองมาใช้เพ่ือการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้โดยไม่จ ากัดจ านวน 
มีข้อยกเว้นประการเดียวคือ หากรับเงินจากกองทุนสาธารณะเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นต้องไม่ใช้เงินของตัวเองเกินกว่า 50,000 ดอลลาร์ 
    (1.2) พลเมือง หมายถึง พลเมืองรวมทั้งชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร 
ในสหรัฐอเมริกาสามารถบริจาคเงินไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ ให้แก่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งแต่
ละครั้ง อาทิ บริจาค 1,000 ดอลลาร์ ส าหรับการหยั่งเสียงขั้นต้น (Primary Election) และบริจาคอีก 
1,000 ดอลลาร์ ส าหรับการเลือกตั้งทั่วไป (General Election) เป็นต้น 
    (1.3) คณะกรรมการปฏิบัติการทางการเมือง (Political Action 
Committees – PACs) เป็นองค์การที่ประกอบด้วย บริษัท สหภาพแรงงาน สมาคมการค้า หรือกลุ่ม
ของประชาชนที่มีความคิดแบบเดียวกัน และมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคเงินให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
ในจ านวนเงินไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์ต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อคนและต่อปี 
    (1.4) พรรคการเมือง คณะกรรมการของพรรคระดับชาติและคณะกรรมการ
การรณรงค์หาเสียงของสภาคองเกรสของแต่ละพรรคการเมือง สามารถรับบริจาคเงินได้ไม่เกิน 
20,000 ดอลลาร์ต่อปีจากบุคคลและไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์ต่อปีจาก PACs 
    (1.5) ค่าใช้จ่ายอิสระ (Independent Expenditure) ปัจเจกบุคคลหรือ 
PACs และกลุ่มอื่น ๆ มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะจัดท าค่าใช้จ่ายอิสระในนามของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้
โดยปราศจากข้อจ ากัดทางกฎหมาย การจะจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายอิสระได้นั้นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือองค์การรณรงค์หาเสียง (Campaign Organization) นั้นก่อน 
   (2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
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   ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่มีจุดประสงค์ถูกต้องตามกฎหมาย 
ได้แก่16 
    (2.1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป (General Overhead) เช่น เงินเดือน ค่าเช่า 
ส านักงาน ค่าไปรษณีย์ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
    2.2) กิจกรรมภาคสนาม (Field Activities) เช่น ค่าเช่าเครื่องบิน ประมาณ 
5,000 - 8,000 ดอลลาร์  
    (2.3) ค่าใช้จ่ายในการปรากฏตัว (Publicity) เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ
และโทรทัศน์ และการจัดท าป้ายหาเสียง เป็นต้น 
    (2.4) ค่าใช้จ่ายที่ให้แก่คณะกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้ง (Grant to 
Subsidiary Committee) 
    (2.5) ค่าใช้จ่ายในวันเลือกตั้ง (Election Day Expenses) เช่น ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้ง (ซึ่งในกรณีนี้มีความแตกต่างกับประเทศไทย 
ที่ทางราชการมิได้จัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) และค่าใช้จ่ายส าหรับผู้สังเกตการณ์
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
    (2.6) ค่าใช้จ่ายในการส ารวจประชามติ (Public Opinion Polling) 
ในปี ค.ศ. 1972 พรรคการเมืองทั้งสองพรรค คือ พรรคเดโมแครท และพรรครีพับลิกันใช้จ่ายเงิน 
ถึง 2 ล้านดอลลาร์ ในการท าส ารวจระหว่างวันหยั่งเสียงขั้นต้นและวันเลือกตั้งทั่วไป 
   (3) กฎเกณฑ์ด้านการเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
(Major Federal Campaign – Finance Rules) 
   กฎเกณฑ์ด้านการเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้นได้ก าหนดกฎเกณฑ์ไว้ 
5 ประการ ได้แก่ (Wilson, 1989 : 203) 
    (3.1) หลักท่ัวไป (General) ประกอบด้วย 
     (3.1.1) ค่าใช้จ่ายและเงินจากผู้บริจาคส าหรับการเลือกตั้งของ
รัฐบาลกลางทั้งหมดต้องรายงานต่อคณะกรรมาธิการการเลือกตั้งทั้ง 6 คน และคณะกรรมาธิการ
ดังกล่าวมีอ านาจที่จะสอบสวนและน าผู้ละเมิดกฎเกณฑ์มาลงโทษได้ 
     (3.1.2) การบริจาคเงินมากกว่า 100 ดอลลาร์ ต้องแสดงชื่อที่อยู่
และอาชีพผู้บริจาค 

                                                           

 16  Carrier J. G.  and Bernstein, The political Economy of rural Development: 
Peasants, Inter-national Capital, and the state, (Albany: State University of New York 
Press,1977), 217-219 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 287. 
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     (3.1.3) ห้ามบริจาคเงินสดกว่า 100 ดอลลาร์ และห้ามมิให้คน  
ต่างด้าวเป็นผู้บริจาค 
     (3.1.4) ไม่มีเพดานส าหรับเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งและ 
การรณรงค์หาเสียง (ยกเว้นกรณีท่ีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีรับเงินจากกองทุนรัฐบาลกลาง) 
    (3.2) ผู้บริจาครายบุคคล (Individual Contribution) สามารถบริจาค
ได้ดังนี ้
     (3.2.1) ต้องไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ ต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อปี 
     (3.2.2) ต้องไม่เกินกว่า 20,000 ดอลลาร์ต่อปี ส าหรับคณะกรรมการ 
พรรคการเมืองระดับชาติ (National Party Committee) หรือ 5,000 ดอลลาร์ ส าหรับคณะกรรมการ
ปฏิบัติการทางการเมือง (Political – Action Committee - PACs) 
    (3.3) คณะกรรมการปฏิบัติการทางการเมือง (Political-Action 
Committee -PACs) ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 
     (3.3.1) บริษัทสหภาพหรือสมาคมต่าง ๆ อาจจัดตั้ง PACs ได ้
     (3.3.2) PACs ต้องจดทะเบียนล่วงหน้า 6 เดือน ต้องมีผู้บริจาคอย่าง
น้อย 50 คน และต้องบริจาคให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างน้อย 5 คน 
     (3.3.3) PACs บริจาคเงินให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 5,000 
ดอลลาร์ ในแต่ละครั้ง หรือ 15,000 ดอลลาร์ต่อปีแก่พรรคการเมืองระดับชาติ (National Party) 
    (3.4) การเลือกตั้งประธานาธิบดี (Presidential Election)  
    ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบสุดท้ายระหว่างตัวแทนพรรคเดโมแครท
และพรรครับพับลิกันรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินสนับสนุนการเลือกตั้งให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 พรรค  
ซึ่งจ านวนเงินมากพอสมควร อาทิ ในสมัยที่ จอร์จ บุช (George Bush) แข่งกับบิล คลินตัน (Bill Clinton) 
กองทุนรัฐบาลกลางจ่ายเงินสดอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคนละ 50.50 ล้านเหรียญอเมริกา 
เป็นต้น 
   (4) การตรวจสอบการใช้เงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
   การใช้เงินเพ่ืออิทธิพลทางการเมืองมีมาช้านานพร้อมกับการจัดตั้งประเทศ 
เงินจึงกลายเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้ทางการเมือง นับเป็นเวลาหลายสิบปีที่สหรัฐอเมริกาได้
พยายามก าหนดกฎเกณฑ์เพ่ิมเติมในการควบคุมมิให้เงินเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายของ
รัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ เหตุผลจ าเป็นประการหนึ่ง คือ เพ่ือป้องกันการกระท าผิดกฎหมายของ
นักการเมือง นักปฏิรูปการเมืองจึงได้คิดกลวิธีพ้ืนฐาน 3 ประการเพ่ือขจัดการคอร์รัปชั่นที่อาจจะ
เกิดข้ึน ได้แก่ 
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    (4.1) ก าหนดวงเงินในการบริจาคและการรับเงินของผู้สมัคร ตลอดจน
การใช้จ่ายในทางการเมือง 
    (4.2) ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินและใช้เงินในทางการเมืองทั้งหมด 
    (4.3) ก าหนดให้ประชาชนให้เงินแก่รัฐบาลเพ่ือสนับสนุนการเลือกตั้ง 
   ข้อก าหนดในการใช้เงินเพ่ือการเลือกตั้งนั้นมิอาจป้องกันการกระท าผิด
กฎหมายได้ ในปี ค.ศ. 1971 สภาคองเกรสได้มติให้เปิดเผยการกระท าผิดกฎหมายได้ ในปี ค.ศ. 1971 
สภาคองเกรสได้มีมติให้เปิดเผยการกระท าทางการเมืองให้ชัดเจน โดยการก าหนดให้คณะกรรมการ
การเมืองทุกคนที่ท าหน้าที่รับและใช้จ่ายเงินเกินจ านวน 1,000 เหรียญ ในนามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ต้องไปจดทะเบียนไว้กับรัฐบาลและต้องท ารายงานการรับจ่ายเงินทั้งหมดส่งในนามผู้สมัคร โดยห้ามใช้
ชื่อผู้ อ่ืนในการให้เงินสนับสนุนการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องใช้เงินในการโฆษณาหาเสียงอย่างจ ากัด 
อย่างไรก็ตามกฎหมายยังใช้ไม่ได้ผลนัก 
   ในปีเดียวกันสภาคองเกรสจึงได้ก าหนดวิธีใหม่เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้น โดยการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่ผู้บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองที่ตน
สนับสนุน นอกจากนี้รัฐบาลยังยินยอมให้ผู้เสียภาษีเงินได้ทุกคนแจ้งความจ านงต่อรัฐบาลว่าต้องการ
สนับสนุนพรรคใด รัฐบาลกลางได้น าเงินภาษีเงินได้ที่เก็บได้จากผู้เสียภาษีแต่ละคนจ านวนคนละ  
1 ดอลลาร์ เข้าเป็นกองทุนสนับสนุนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 1974 ซึ่งต่อมาปรากฏว่า 
ไม่มีผู้สมัครคนใดต้องการ เนื่องจากการรับเงินในการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางจะต้องจ ากัดวงเงิน  
การใช้จ่ายตามข้อก าหนด 
   อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 1974 ได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ขึ้นใหม่ โดยสาระส าคัญเก่ียวกับมาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินมีดังนี้ 
   (1) ด้วยความเห็นชอบของสภาคองเกรส ให้มีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 
ท าหน้าที่จัดระเบียบข้อก าหนดการใช้จ่ายเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งต าแหน่งประธานาธิบดี 
สมาชิกสภาสูง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   (2) ผู้สมัครทุกคนต้องรายงานรายการรับเงินสนับสนุนและรายการค่าใช้จ่ายแก่
รัฐบาล 
   (3) ผู้สมัครต าแหน่งประธานาธิบดีที่ปรารถนาจะรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จะต้องใช้จ่ายเงินภายในวงเงินที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ 
   (4) พรรคการเมืองระดับชาติจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจ านวน 
6 ล้านเหรียญ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดับชาติ 
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   (5) พรรคการเมืองระดับชาติอาจใช้เงินภายในวงเงิน 7 ล้านเหรียญ ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งต าแหน่งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาคองเกรส โดยไม่รับเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาล 
   (6) พรรคการเมืองที่ได้รับเสียงรองลงมา ที่มีผู้ลงคะแนนเสียงให้ร้อยละ 5 ของ
จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี มีสิทธิที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้น
การเลือกตั้ง 
   (7) บุคคลหรือองค์การมีอิสระในการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ของ
ผู้สมัคร 
   (8) ประชาชนสามารถให้ เงินแก่ผู้สมัครในการเลือกตั้ งขั้นต้น (Primary)  
แต่ละครั้งได้คนละ 1,000 เหรียญ แต่ไมเกิน 25,000 เหรียญ และในการเลือกตั้งทั่วไป (General)  
แต่ละครั้งไม่เกิน 50,000 เหรียญ 
   จากการบัญญัติกฎหมายควบคุมนี้  ท าให้กระทบการเลือกตั้งทุกประเภท 
ในครั้งต่อมา คือนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐอเมริกาที่จ านวนเงินเกินครึ่งที่ใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นเงินสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งต่างจากในปี ค.ศ. 1972 ที่ภาคเอกชนสนับสนุน
เงินจ านวนถึง 1,274 ล้านเหรียญ แต่อย่างไรก็ตามเงินจ านวนดังกล่าวยังน้อยกว่าเงินสนับสนุนจากภาครัฐ
ในปี ค.ศ. 1974 
 
2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.5.1 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค านึงถึงหลักความเท่าเทียม (Equality) มีดังนี้ 
  พงศา เรืองงาม ท าการศึกษาเรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม 
และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมาย 
ในการมุ่งควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของผู้สมัครยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ เนื่องจากกฎหมาย
เลือกตั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
อันถือได้ว่าเป็นกฎหมายแม่บท หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2541 หรือในข้อก าหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ได้ก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของผู้สมัครไว้
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ไม่ละเอียดและรัดกุมเท่าที่ควร จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง  
การก าหนดความหมายของค าว่าค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ใช้ชัดเจนครอบคลุมวิธีการใช้จ่ายเงินที่แอบแฝง
หรือวิธีการที่ผู้สมัครจะหลีกเลี่ยงการแสดงรายการค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
ราคากลางขั้นต่ าส าหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งบางประเภทเพ่ือป้องกันผู้สมัครรายงานการใช้จ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามความจริง ก าหนดให้สมุห์บัญชีเลือกตั้งเท่านั้นมีหน้าที่รับและจ่ายเงินในการเลือกตั้ง
เพียงผู้เดียวให้มีข้อยกเว้นในบางรายการ และให้บัญชีเงินส ารองจ่ายอยู่ในความรับผิดชอบของผู้สมัคร
แทนสมุห์บัญชีเลือกตั้งเพ่ือให้การรับจ่ายเงินสะดวกและตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ก าหนดให้ผู้สมัคร
รับผิดชอบในการกระท าความผิดของตัวแทนในการเลือกตั้งให้กว้างขวางมากขึ้น เพราะมาตรการ 
ทางกฎหมายปัจจุบันไม่อาจอครอบคลุมถึงการกระท าดังกล่าวให้ผู้สมัครต้องรับผิดและห้ามผู้สมัคร  
น าบุคคลที่เคยท าผิดมาช่วยหาเสียง และก าหนดให้ผู้สมัครจัดท าและเปิดเผยบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณชนเพ่ือเปรียบเทียบฐานะการเงินก่อนและหลังก ารเลือกตั้ง  
และป้องกันการที่ผู้สมัครจะน าเงินส่วนตัวไปใช้ในการเลือกตั้งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย17 
  วิภาส  สระรักษ์ ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาการใช้ดุลพินิจในการให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยค าร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ศึกษาเฉพาะ
กรณีส านวนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นของผู้สมัคร จากการศึกษาพบว่า การเลือกตั้ง
เป็นวิธีการที่ดีอันหนึ่งที่ประชาชนจะได้แสดงออกถึงการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ทั้งนี้การเลือกตั้ง
ต้องมีความเสมอภาค คือ ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดได้เปรียบกว่าผู้สมัครคน อ่ืน ซึ่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการของรัฐ 
ในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาคและมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง 
นอกจากนี้เหตุผลในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งก็เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม
แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยกันทั้งป้องกันมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้สมัครด้วยกัน และเพ่ือให้
เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยกันทั้งป้องกันมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบ
ระหว่างผู้สมัครด้วยกัน และเพ่ือให้ผู้สมัครมีส านึกและวินัยในการเลือกตั้ง มิใช่มุ่งประสงค์ต่อผลของ
การได้รับการเลือกตั้งเป็นส าคัญ โดยไม่ค านึงถึงกฎเกณฑ์ที่ผู้สมัครต้องปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งย่อมไม่เป็น
ผลดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส่วนปัญหาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือ

                                                           

 17 พงศา เรืองงาม, มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 
ในการหาเสียง เลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบแบ่ ง เขตเลือกตั้ งตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548), บทคัดย่อ . 
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ข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า ได้บัญญัติไว้  ไม่ชัดเจนจึงท าให้เกิดความไม่ชัดเจนว่า  
มีเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์อย่างไร เป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการตีความทุกระดับไม่ว่าอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อนุกรรมการวินิจฉัยค าร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง แม้แต่องค์กร
ศาลยุติธรรม คือ ศาลอุทธรณ์ ยังมีค าสั่งวินิจฉัยแตกต่างกันและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้ค าสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด เช่น กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้
ยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอนผลการเลือกตั้ง และให้มีการเลือกตั้งใหม่ปรากฏว่า ศาลอุทธรณ์  
มีค าวินิจฉัยเป็นสองแนวทาง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้บัญญัติกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือ
ข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีความชัดเจน จัดให้มีการประชุมร่วมกันของบุคลากร  
ในลักษณะการสัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนุกรรมการวินิจฉัย ค าร้องและปัญหาหรื อ 
ข้อโต้แย้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และศาลอุทธรณ์ทั้ง 10 ศาล เพ่ือทราบสาเหตุของปัญหาและ
แนวทางแก้ไขแล้วสรุปผลการด าเนินการดังกล่าวให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ และส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งควรจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการประชุม สัมมนา 
หรือจัดองค์ความรู้เผยแพร่ทั้งเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดท าคู่มือ ตัวอย่างในการยื่นบัญชีรายรับ
และรายจ่าย และควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรับบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นผู้ให้
ค าแนะน าแก่ผู้สมัคร หากเกิดความผิดพลาดจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง18 
 2.5.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค านึงถึงหลักความเสรี (Free) มีดังนี ้
  นายสุระชัย ชูผกา ท าการศึกษาเรื่อง สมดุลในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งระหว่างกล
ยุทธ์การตลาดทางการเมืองกับกลยุทธ์หัวคะแนนในระบบอุปถัมภ์ ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จากการศึกษาพบว่า สมดุลในการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบแบ่งเขตมีลักษณะโน้มเอียงไปใน
การใช้กลยุทธ์หัวคะแนนในระบบอุปถัมภ์อย่างเข้มข้นมากกว่ากลยุทธ์การตลาดทางการเมือง อย่างไร
ก็ตาม ประสิทธิภาพของกลยุทธ์หัวคะแนนฯในการสร้างคะแนนเสียงเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี
การใช้ผสมผสานกับกลยุทธ์การตลาดทางการเมืองเป็นส าคัญขณะที่ประสิทธิภาพของกลยุทธ์
การตลาดทางการเมืองไม่สามารถใช้สร้างคะแนนเสียงได้ชัดเจนนักเนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่มีการใช้

                                                           
18 วิภาส สระรักษ์, ปัญหาการใช้ดุลพินิจในการให้ความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยค าร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง  (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง, 2555), บทคัดย่อ. 
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อย่างจ ากัดภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายเลือกตั้งและสามารถสังเกตได้จากถูกคู่แข่งและคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งอันเป็นการเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเลือกตั้ง ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  
ในพ้ืนที่และความแข็งแกร่งของพรรคการเมืองต้นสังกัดของผู้สมัครรับเลือกตั้งมีอิทธิพลที่ท าให้ผู้สมัคร
สามารถใช้กลยุทธ์หัวคะแนนได้เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ปัจจัยระดับความเข้มข้นในการแข่งขันหาเสียง
เลือกตั้งมีอิทธิพลแปรผกผันต่อปริมาณการใช้กลยุทธ์หัวคะแนน งานวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรยกเลิกหรือขยายเพดานงบประมาณค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหันมาใช้สื่อต่าง ๆในการหาเสียงเพ่ือก่อให้เกิดการสื่อสาร
ทางการเมืองกับประชาชนให้กว้างขวางและใช้การตรวจสอบควบคุมแหล่งที่มาทางการเงินแทน 
ขณะเดียวกันระบบเลือกตั้งของไทยควรก าหนดใช้รูปแบบการเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตเรียงเบอร์มีเขต
เลือกตั้งกว้างและมีผู้แทนราษฎรได้หลายคน เพ่ือลดการเผชิญหน้าในการหาเสียงเลือกตั้งที่อาศัยอิทธิพล
บารมีในพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในระบบเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเบอร์เดียวและในการศึกษาวิจัย  
ในอนาคตควรมีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการใช้กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งระหว่าง  
ระบบแบ่งเขตเรียงเบอร์และแบ่งเขตเบอร์เดียวเพ่ือค้นหาประสิทธิภาพของกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งที่ชัดเจน19 
  Napisa Waitoolkiat & Paui Chambers ท าการศึกษาเรื่อง ระบบการเงิน 
ของพรรคการเมืองในประเทศไทยในวันนี้ : พัฒนาการ การปฏิรูป และการควบคุม จากการศึกษา
พบว่า ก่อนปี 2541 ด้วยข้อจ ากัดของกฎหมายพรรคการเมืองเปิดช่องให้ทหารสามารถหนุนหลัง 
พรรคการเมืองได้ ในขณะที่ดู เหมือนว่า เงินอุดหนุนพรรคการเมืองท าหน้าที่ก าหนดขนาด  
พรรคการเมืองที่แท้จริง กฎหมายถูกสร้างขึ้นเพ่ือเอ้ือประโยชน์ทหาร เพ่ือสร้างพรรคทหารให้มี  
ความมั่นคงและแข็งแรงแต่ต้องอาศัยหรือพ่ึงพากลุ่มย่อยในพรรคการเมือง และความพยายาม 
ในการควบคุมเงินอุดหนุนพรรคการเมืองไม่ประสบความส าเร็จและยังพบอุปสรรคจ านวนมาก ปัญหา
ทางการบังคับใช้ ความเอนเอียงของดุลพินิจ และการไร้ความสามารถของหัวหน้าพรรคการเมือง 
อิทธิพลของท้องถิ่น ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา จึงเกิดช่องว่างระหว่างอุดมคติกับความเป็นจริง ต่อกรณี
การให้เงินอุดหนุนเพ่ือสร้างพรรคการเมืองให้เป็นสถาบัน โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยผู้วิจัย  
มีข้อเสนอแนะในการศึกษาว่า ระบบการเงินของพรรคการเมืองมีความส าคัญต่อการชนะ  
ในการเลือกตั้ง กฎหมายเป็นปัจจัยที่ท าให้พรรคการเมืองเข้มแข็งได้แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการสนับสนุนโดยรัฐและการบริจาคของเอกชนจะท าได้ยากยิ่งหน่วยงานของรัฐควบคุม  

                                                           
19 สุระชัย ชูผกา, “สมดุลในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งระหว่างกลยุทธ์การตลาดทางการเมือง 

กับกลยุทธ์หัวคะแนนในระบบอุปถัมภ์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), บทคัดย่อ. 
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พรรคการเมืองน้อยเพียงใดกลุ่มเอกชนและทหารก็จะมีอิทธิพลต่อพรรคการเมืองมากยิ่งขึ้นและ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีส่วนท าให้เกิดอคติทางการเมือง20 
 2.5.3 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค านึงถึงหลักความเป็นธรรม (Fair) มีดังนี้ 
  จิตรภาณี นราวีรวุฒิ ท าการศึกษาเรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง  จากการศึกษาพบว่า 
ปัญหาการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองในการลงสมัครรับเลือกตั้งนี้  
มักเน้นการทุ่มเงินจ านวนมากเป็นค่าโฆษณาหาเสียงผ่านสื่อต่าง ๆ และการซื้อเสียงเลือกตั้งอันเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยเสมอภาค เท่าเทียมกันระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งและ
การเลือกตั้งนั้นไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ดังนั้น จึงควรก าหนดแนวทางแก้ไขโดยเพ่ิมมาตรการทางกฎหมาย
ในการจ ากัดวงเงินค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง
ในส่วนของเพดานค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งในการลงสมัครรับเลือกตั้งให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่ในขณะนั้น จัดตั้งองค์กรอิสระและเป็นกลางท าหน้าที่ควบคุมสอดส่อง
ดูแลให้การเลือกตั้งด าเนินไปได้โดยบริสุทธิ์ยุติธรรม ตลอดจนเปิดโอกาสให้เอกชนและประชาชน
สามารถบริจาคเงินอุดหนุนพรรคการเมืองและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในขณะเดียวกันรัฐก็ควรลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ  
การเลือกตั้งของผู้สมัคร เช่น การคืนค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง การให้เงินชดเชยค่าใช้จ่าย
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งในการรณรงค์หาเสียง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ จะมี
ประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ คือ จิตส านึกทางการเมืองของประชาชนด้วย  
หากประชาชนขาดจิตส านึกทางการเมืองขาดความกระตือรือร้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
แล้ว พัฒนาทางการเมืองของประเทศก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้น รัฐจึงจ าเป็นต้องกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัว  
ทางการเมือง ซึ่งอาจท าได้โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้การใช้สิทธิ
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ท่ีประชาชนจะต้องปฏิบัติเมื่อมีการเลือกตั้งทุกครั้ง เป็นต้น21   

                                                           
20 Napisa Waitoolkiat & Paui Chambers,  Political Party Finnace in Thailand 

Today : Evalution, Reform, and Control, Critical Asian Studies (London: Routhledge 
Customer Service T&F Informa UK Ltd, 2015), 611-640. 

21 จิตรภาณี นราวีรวุฒิ, “มาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม 
: ศึกษาเฉพาะกรณีค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), บทคัดย่อ. 
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บทที่ 3 
ประเด็นปัญหา ทางเลือกและข้อเสนอทางนโยบาย 

 
 ในสังคมประชาธิปไตยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนถือเป็นสิ่งส าคัญในการแสดงออก
ถึงความเป็นประชาธิปไตย โดยหลักการแล้วการเลือกตั้ง คือ การสื่อสารจากประชาชนไปยังผู้บริหาร
ประเทศและเป็นกลไกเชื่อมโยงความต้องการของประชาชนเข้ากับนโยบายสาธารณะ ดังนั้น การเลือกตั้ง
จึงต้องเป็นกระบวนการตัดสินใจที่อิสระไม่ได้รับการชักจูง จ้างวาน หรือเห็นแก่อามิสสินจ้างรางวัลใด ๆ 
การเลือกตั้งจึงจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผลของการเลือกตั้งจะแสดงออกถึง ความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชน ในการส่งตัวแทนของตนเข้าไปบริหารประเทศ ด้วยเหตุนี้กระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ก่อนการเลือกตั้งและส่งผลกระทบต่อผลของการเลือกตั้ง จึงมีความส าคัญเท่าเทียมกับผลที่ได้รับจาก
การเลือกตั้ง 
 ในประเทศไทยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน ๆ มามีการซื้อขาย
เสียงกันอยู่ทั่วไป ซึ่งผู้สมัครมักจะใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการชักจูงให้ประชาชนตัดสินใจมาเลือกตน ซึ่ง
นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเพียงเพราะแค่หวังผลชนะการเลือกตั้ง ได้เข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เพ่ือมีอ านาจในการบริหารประเทศ ก าหนดนโยบายและออกกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งปรากฏว่ามี
ผู้สมัครรับเลือกตั้งยอมเสียเงินทองมากมายในการหาเสียง บางรายยอมเสียเงินนับสิบล้านบาทเพ่ือจะ
ได้เข้ามารับใช้ประชาชน เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน ในการบริหารประเทศและรับเงินเดือน
เพียงไม่กี่หมื่นบาท เมื่อเงินมีความส าคัญต่อการเลือกตั้งเช่นนี้ ก็ไม่น่าแปลกใจที่นักธุรกิจเริ่มเข้ามามี
บทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันการทุจริตการเลือกตั้งก็เพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่า
รัฐบาลได้ออกกฎหมาย เพ่ือก าจัดการซื้อสิทธิขายเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในการเลือกตั้ง ซึ่งการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งโดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่เหมาะสมกับการเลือกตั้งเป็นครั้ง ๆ ไป 
 ในการก าหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งก่อนปี พ.ศ. 2541 
จะมีการก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอนไว้ในกฎหมายว่าการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งนั้น ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน
คนละหนึ่งล้านบาท การก าหนดจ านวนเงินไว้แน่นอนท าให้การปรับตัวเลขค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้
สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะกระท าได้ก็แต่โดยการแก้กฎหมายซึ่งไม่ใช่เรื่อง
ที่ง่ายนักซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้สมัครไม่แจ้งยอดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้ตรงกับความเป็นจริง
เพราะยอดดังกล่าวมักจะมากเกินจ านวนที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ในส่วนของพรรคการเมือง
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กฎหมายเดิมกลับไม่ได้ก าหนดจ านวนเงินไว้ ท าให้การควบคุมการใช้จ่ายในส่วนของพรรคการเมืองนี้
ไม่อาจกระท าได ้
 ดังนั้น ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงควรก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยค านึงถึงเกณฑ์ขนาดของเขตเลือกตั้ง และเกณฑ์จ านวนประชากรในพ้ืนที่เป็นหลักในการค านวณ
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยในแต่ละจังหวัดผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะมีการก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่แตกต่าง
กันไปตามขนาดของเขตเลือกตั้งและจ านวนประชากร 
 นับแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 เป็นต้นมา การเลือกตั้งเป็นกิจกรรม 
ที่มีการใช้เงินเป็นจ านวนมากทั้งในแบบที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยสังเกตได้จากเมื่อฝ่ายหนึ่ง
เริ่มมีการใช้จ่ายเงินจ านวนมากแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตนได้ใช้จ่ายเงินไป  
เพียงพอแล้วหรือไม่ที่จะท าให้ตนเองชนะการเลือกตั้ง ท าให้เกิดความหวั่นเกรงว่าจะเสียเปรียบกัน 
จะไม่เสมอภาคกัน จึงได้มีการน าแนวความคิดในการก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขึ้นมา  
โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับ  
การเลือกตั้งเป็นครั้ง ๆ ไป เช่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 1,000,000 บาท ส่วนใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ผู้สมัครใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 1,500,000 
บาท จนมาถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ก าหนดให้ผู้สมัครใช้จ่ายได้ไม่เกิน
คนละ 1,500,000 บาท ส าหรับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและพรรค
การเมืองจ านวนไม่เกินจ านวนบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อคูณกับจ านวนเงินข้างต้น ซึ่งนับแต่ การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548 จนถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2557การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นยังเป็นอัตราเดิม  
คือ 1,500,000 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ ายของผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีลักษณะไม่เป็นธรรมกับผู้สมัคร
รับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่มี เงินทุนน้อย อีกทั้งไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัย  
แห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
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3.1 ปัญหาและอุปสรรค 
 
 การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม 
เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่เขตเลือกตั้ง และจ านวนประชากรในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาได้มีการน าแนวความคิด 
ในการก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งโดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับการเลือกตั้งเป็นครั้ง ๆ ไป โดยการหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง
ทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่บุคคลใด
จ่าย หรือรับว่าจะจ่ายแทนหรือน ามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
โดยความยินยอมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นด้วย โดยแต่ละครั้งได้ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนสามารถใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ได้ในจ านวนที่เท่า ๆ กัน เช่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2557 ได้ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง สามารถใช้จ่าย
ได้ไม่เกินคนละ 1,500,000 บาท และพรรคการเมืองจ านวนไม่เกินจ านวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
คูณกับจ านวนเงินข้างต้น ซึ่งในความเป็นจริงบรรดาผู้สมัครสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และพรรคการเมืองขนาดกลางหรือขนาดเล็กซึ่งไม่มีเงินทุนมากนัก อาจไม่สามารถใช้จ่ายเงินในการ  
หาเสียงเลือกตั้งหรือด าเนินกิจกรรมเพื่อแข่งขันกับผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้
แต่จะท าให้การเลือกตั้งกลายเป็นเพียงการประมูลต าแหน่งระหว่างผู้สมัครที่ให้ราคาสูงสุดก็จะได้เป็น 
ผู้ชนะการเลือกตั้งซึ่งการกระท าดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นวิถีทางในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
แบบมีส่วนร่วมแต่กลายเป็นการปกครองแบบธนาธิปไตยที่นักการเมืองที่มีอ านาจทางการเงินมาก  
เป็นผู้ปกครองประเทศ 
 จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้สมัครที่และพรรคการเมืองขนาดกลางหรือขนาดเล็กซึ่งมี 
เงินทุนน้อยไม่สามารถใช้จ่ายเงินในการหาเสียงเลือกตั้งหรือด าเนินกิจกรรมเพ่ือแข่งขันผู้สมัครหรือ  
พรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้ แม้ว่าจะมีการออกกฎหมายเพ่ือก าจัดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
โดยการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้มีความเท่าเทียมกันก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติแล้ว 
ค่าใช้จ่ายจ านวนที่ก าหนดนี้ เชื่อกันว่าไม่พอเพียงต่อการใช้จ่ายที่แท้จริง พรรคใหญ่ต้องการก าหนด
วงเงินให้สูงเข้าไว้ ในขณะที่พรรคเล็กมีเงินทุนน้อยต้องการให้จ ากัดวงไว้ในเกณฑ์ต่ า ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้
เสียเปรียบพรรคที่มีเงินทุนมากจนเกินไป นอกจากนี้ส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนี้ มีข้อสังเกตว่า  
ผู้สมัครหรือพรรคจะต้องมีการแต่งตั้งสมุห์บัญชีเลือกตั้ง เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและ
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รับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครหรือของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง 
นั้นด้วย และต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายการเลือกตั้งที่ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองรับรอง  
ความถูกต้องแล้วแต่กรณี ภายใน 90 วันหลังวันประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าไม่ยื่นรายการค่าใช้จ่าย
ตามก าหนดเวลาหรือรายการค่าใช้จ่ายอันเป็นเท็จ จะมีโทษทั้งจ าทั้งปรับและอาจถูกเพิกถอนสิทธิ 
เลือกตั้งอีกด้วย ดังนั้น รัฐบาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งกฎหมายก าหนด  
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งและมีหน้าที่ ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้ง โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่าย 
ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง ตลอดจนท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล ให้ค าปรึกษา  
ท าหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ  
ท าให้เกิดความชอบธรรมระบบการหาเสียงเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งและบุคคลภายนอก 
 ดังนั้น จากความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สามารถจ าแนกปัญหาได้ ดังนี้ 
 (1) ปัญหาการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่  
ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง โดยการหารือกับหัวหน้า
พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเพ่ือก าหนดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งในการเลือกตั้งในปี 
พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้ผู้สมัครใช้จ่ายเงินได้ไม่เกิน
คนละ 1,500,000 บาท และมีมาตรการหนึ่งเพ่ิมขึ้นมาในกฎหมายฉบับใหม่คือ ภายหลังการเลือกตั้ง
ทั่วไปแล้วสามเดือนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองเพ่ือก าหนด
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยน าปัจจัยพ้ืนฐานต่าง  ๆ มาเป็นหลักเกณฑ์ 
ในการพิจารณาประกอบด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ในการหาเสียงเลือกตั้ง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และปัจจัยอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร 
โดยมาตรการดังกล่าวไม่เกิดผลดีต่อระบบการควบคุมการเงินของพรรคการเมือง เพราะการก าหนด
จ านวนเงินไว้ล่วงหน้าท าให้มาตรการดังกล่าวขาดความยืดหยุ่นและไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ในการจ ากัดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งยังเปิดช่องโหว่ให้ผู้สมัครหลีกเลี่ยง
การรายงานค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง เนื่องจากการจ ากัดค่าใช้จ่ายนี้จะเริ่มขึ้นต่อเมื่อมีการประกาศ 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดวันเลือกตั้งแล้วเท่านั้น 
 (2) ปัญหาเกี่ยวกับการวางกรอบทางกฎหมายในส่วนที่ว่าด้วยระเบียบทางการเงิน 
ของพรรคการเมือง ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยส าคัญที่ท าให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม โดยเฉพาะในเรื่อง
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เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้จ่ายเงินในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและ
พรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมและการเมืองไทย
ที่เปลี่ยนแปลงไป หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินงานของพรรคการเมืองและสมาชิก  
พรรคการเมืองและข้อก าหนดถึงปัญหาการแข่งขันทางการเมือง การซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง  
 
3.2 ทางเลือกและข้อเสนอทางนโยบาย 
 
 ส าหรับทางเลือกในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นไปตามครรลอง
ของระบอบประชาธิปไตย และเป็นฐานที่มาของความชอบธรรม โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา  
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งเน้นการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน  
ของผู้สมัครและพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยศึกษาจากกฎหมาย เอกสารวิชาการ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อเสนอแนะทางนโยบาย 3 แนวทาง ดังนี้ 
 3.2.1 ทางเลือกที่ 1 ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในอัตราเดียวกัน (ตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยก าหนดไว้) 
  จากแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง ที่ว่าพัฒนาการทางการเมืองเป็น
ลักษณะอันหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยให้พิจารณาถึงองค์ประกอบ 3 ประการ 
คือ (1) หลักความเท่าเทียมหรือหลักความเสมอภาค (Equality) หมายความรวมถึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในทุกระบบ (2) ความสามารถของระบบการเมือง (capacity) เกี่ยวกับ
การด าเนินนโยบายของระบบเป็นเรื่องของความสามารถของระบบว่าจะผลักดันสังคมและระบบเศรษฐกิจ
ให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้ต้องการได้มากน้อยเพียงใด และ (3) การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มี
ความแตกต่างและมีความช านาญเฉพาะ (differentiation and specialization) โดยในการก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอัตราเดียวกัน ที่ค านึงถึงหลัก  
ความเสมอภาค (Equality) เป็นหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเคยน ามาใช้ในการก าหนด
จ านวนเงินใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2557  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 บัญญัติให้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครแต่ละคนที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
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และจ านวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อมี  
การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
จึงเสนอให้ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนและพรรค
การเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้จ่ายในการเลือกตั้งในอัตราเดียวกันตามแนวทางเดิมที่เคย
ก าหนดไว้แล้วโดยการน าปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ประกอบด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคตาม
ประกาศของกระทรวงพาณิชย์ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าตามประกาศของกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ราคาวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้ในการหาเสียง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และปัจจัย  
อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร 
  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) แต่งตั้งคณะกรรมการในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวน
เงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้ร่วมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง 
โดยก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนและพรรคการเมือง 
ทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้จ่ายในการเลือกตั้งในอัตราเดียวกัน 
  (2) ให้น าปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของ
กระทรวงพาณิชย์ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
ราคาวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้ในการหาเสียง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และปัจจัยอ่ืน  ๆ ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร และให้น าจ านวนประชากร จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สภาพพ้ืนที่
หรือขนาดของเขตเลือกตั้งมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย 
  (3) ออกเป็นประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  (4) ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง 
  (5) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครและพรรคการเมือง 
  (6) มีมาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยก าหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้  
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ทางบัญชีเพ่ือเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งในการเลือกตั้ง โดยการออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  (7) จัดท าคู่มือการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งและ 
แผ่นซีดีโปรแกรมการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง 
  (8) ผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองต้องผ่าน
การฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งจากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีคู่มือการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง  
และแผ่นซีดีโปรแกรมการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง 
  (9) ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง โดยแต่งตั้งหัวหน้า  
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่มีความรู้ความช านาญทางการเงินและบัญชีเพ่ือประจ าศูนย์ประสานงาน 
การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดี
กรมสรรพากร อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบ 
การฟอกเงิน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเงินและ
บัญชีจ านวนไม่เกิน 5 คน ท าหน้าที่ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยในการแต่งตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  (10) ให้รัฐบาลสนับสนุนในการณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างเต็มที่ เช่น จัดเวทีกลาง
ในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร จัดสรรเวลาออกอากาศเพ่ือให้พรรคการเมืองได้แถลง
นโยบายในการหาเสียง จัดสถานที่ติดประกาศโฆษณาหาเสียง 
 3.2.2 ทางเลือกที่ 2 ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งกลุ่มจังหวัด 
  แนวคิดหลักความยุติธรรม (Fair) คือ ลักษณะของความเสมอภาค (Equality) 
ยุติธรรม (fair) เป็นกลางปราศจากอคติ ( impartiality) ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (even-
handed) ซึ่งค าว่า Fair มีรากศัพท์มาจากค าว่า aqueous ที่หมายถึงความยุติธรรมโดยใช้เพ่ือแสดงออก 
ถึงแนวคิดเรื่องความยุติธรรมหรือความถูกต้องที่มาจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เรียกกันว่าเป็น  
ความยุติธรรมตามธรรมชาติ (natural justice)1 ชาวโรมันให้ค าจ ากัดความว่า หมายถึง ความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน (acquits) ส่วนในกฎหมายจีนโบราณอธิบายว่าเป็นหลักความเห็นอกเห็นใจ (compassion) 

                                                           

 1 L.B Curzon, Equity, 2nd ed., (London : Macdonal and Evans, 1974), 3. 
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และตามหลักปรัชญาของชาวฮินดู หมายถึง หลักความถูกต้องชอบธรรม (The doctrine of 
righteousness)2 กล่าวอีกนัยหนึ่งหลักความยุติธรรม คือ ชื่อของกฎหมายกลุ่มหนึ่งของประเทศที่ใช้
ระบบกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษโดยหลักนี้เป็นส่วนเสริมและใช้แก้ไขความเข้มงวดของกฎหมาย 
ความยุติธรรมเป็นค าที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปเปรียบได้กับความยุติธรรมตามธรรมชาติ ซึ่งก็คือการตัดสินใจ
ตามแนวคิดเรื่องความถูกผิดแนวคิดเรื่องหลักความยุติธรรมมีหลากหลาย โดยแนวคิดพ้ืนฐานคือ  
การหามาตรการเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมและความไม่เพียงพอของกฎหมาย แนวคิดของอริสโตเติ้ล 
(Aristotelian) กล่าวว่าหลักความยุติธรรม คือ การแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่โดยทั่งไปที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอ
ของการมีกฎหมายนั้น โดยความยุติธรรมมิได้ขึ้นกับตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องการ
ปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย (Legal Methodology) ด้วยและตามกฎหมาย 
คอมมอนลอว์ (Common Law) และหลักความยุติธรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความยุติธรรมตามธรรมชาติ 
ที่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย โดยปัจจัยส าคัญพ้ืนฐานของหลักความยุติธรรม ประกอบด้วย  (1) 
หลักความยุติธรรมถูกสร้างขึ้นเพ่ือแก้ไขความไม่เพียงพอหรือความไม่ยุติธรรมของกฎหมาย กล่าวคือ 
เมื่อกฎหมายไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์หนึ่งความยุติธรรมจะถูกน ามาใช้แก้ปัญหาเฉพาะกรณีไป 
(2) กฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไป ซึ่งมีเหตุผลทางกฎหมาย
เหมือนกันในสภาพปัญหาหรือสถานการณ์ที่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามเหตุผลทางกฎหมายดังกล่าว
มาจากการตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่งในบางครั้งอาจสร้างความไม่ยุติธรรมได้เนื่องจากกฎเกณฑ์ของ
กฎหมายที่เข้มงวดเกินไป ดังนั้น หลักความยุติธรรม (Fair) จึงถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
ความเข้มงวดหรือความเคร่งครัดของกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ดังนั้น จึงเสนอให้ก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งกลุ่มจังหวัดโดยจ าแนกจังหวัด
ออกเป็น 3 กลุ่ม เช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ3 
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการของจังหวัด ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัด
ขนาดใหญ่ กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง และกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารจัดการ  
ในการพัฒนาประเทศในลักษณะของภูมิภาคหรือกลุ่มพ้ืนที่นั้นเป็นกระแสโลกและมีการด าเนินการ  
ในลักษณะดังกล่าวนี้ในอารยะประเทศ เช่น ในสหภาพยุโรป ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี และฝรั่งเศส  

                                                           
2 Margaret White, “EQUITY-A GENERAL PRINCIPLES OF LAW RECOGNISED BY 

CIVILISEDNATIONS?,”  http: / / www. law/ qut. edu. au/ about/ lii/ editions/ v4n1/ pdf/ 
(accessed 25 January, 2017). 
 3 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, “เกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณการ 
บริหารจัดการของจังหวัด,” กพร.,  http://www.opdc.go.th/ content.php?menu_id= 
5&content_id=780 (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560). 
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เป็นต้น โดยให้ความส าคัญในด้านสังคมเศรษฐกิจ ขนาดของพ้ืนที่ และเกณฑ์จ านวนประชากร  
ในพ้ืนที่มาเป็นหลักในการค านวณจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ท าให้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละพ้ืนที่จะมี
จ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่แตกต่างกันไปเพ่ือให้สอดคล้องกับขนาดของเขตเลือกตั้งและจ านวน
ประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้ง นอกจากนี้ให้น าปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ประกอบด้วยดัชนีราคา
ผู้บริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าตามประกาศของกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม ราคาวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้ในการหาเสียง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
และปัจจัยอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25595803011286HOC

55 

ตารางที่ 5.1 เกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการของจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ 
(จ านวน 23 จังหวัด 

และกรุงเทพมหานคร) 

กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง 
(จ านวน 41 จังหวัด) 

กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก 
(จ านวน 12 จังหวัด) 

1. กรุงเทพมหานคร 
2. กาญจนบุรี 
3. กาฬสินธุ์ 
4. ขอนแก่น 
5. ชัยภูมิ 
6. เชียงราย 
7. เชียงใหม่ 
8.ตาก 
9. นครราชสีมา 
10. นครศรีธรรมราช 
11. นครสวรรค์ 
12. น่าน 
13. บุรีรัมย์ 
14. เพชรบูรณ์ 
15. ร้อยเอ็ด 
16. ล าปาง  
17. เลย 
18. ศรีษะเกษ 
19. สกลนคร 
20. สงขลา 
21. สุรินทร์ 
22. สุราษฎร์ธานี 
23. อุดรธานี 
24. อุบลราชธานี  

1. กระบี่ 
2. ก าแพงเพชร 
3. จันทบุรี 
4. ฉะเชิงเทรา 
5. ชลบุรี 
6. ชุมพร 
7. ตรัง 
8. นครปฐม 
9. นครพนม 
10. บึงกาฬ 
11. ปทุมธานี 
12. ประจวบคีรีขันธ์ 
13. ปราจีนบุรี 
14.พระนครศรีอยุธยา 
15. พะเยา 
16. พัทลุง 
17. พิจิตร 
18. นนทบุรี 
19. นราธิวาส 
20. ปัตตานี 
21. เพชรบุรี 
22. มหาสารคาม 
23. มุกดาหาร 

24. แม่ฮ่องสอน 
25. ยโสธร 
26. ยะลา 
27. ระยอง 
28. ราชบุรี 
29. ลพบุรี 
30. ล าพูน 
31. สมุทรปราการ 
32. สระแก้ว 
33. สุโขทัย 
34. หนองคาย 
35. อุตรดิตถ์ 
36. อุทัยธานี 
37. สุพรรณบุรี 
38. หนองบัวล าภู 
39. พิษณุโลก 
40. แพร่ 
41. สระบุรี 

1. ชัยนาท 
2. ตราด 
3. นครนายก 
4. พังงา 
5. ภูเก็ต 
6. ระนอง 
7. สมุทรสงคราม 
8. สมุทรสาคร 
9. สิงห์บุรี 
10. อ่างทอง 
11. อ านาจเจริญ 
12. สตูล 

 
  ส าหรับการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
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แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 
3 กรกฎาคม 2554 มาใช้ค านวณเพ่ือก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งกลุ่มจังหวัด ดังนี้ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่  3 
กรกฎาคม 2554 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน 2,401 คน โดยยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 
1,000,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 1,637 คน ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกิน 1,000,000 บาท 
จ านวน 631 คน และยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 100,000 - 200,000 บาท จ านวน 
758 คน โดยเฉลี่ยผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเท่ากับ 245,700 บาทต่อผู้ สมัครหนึ่งคน รวมจ านวน
เงินที่ผู้สมัครใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง จ านวนทั้งสิ้น 2,735,100,000 บาท (สองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้า
ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เฉลี่ยต่อคน (2,735,100,000 บาท ÷ 2,401 คน) = 1,139,150 บาท ดังนั้น
จึงควรก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
  (1) กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ จ านวน 23 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
  (2) กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง จ านวน 41 จังหวัด ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
  (3) กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก จ านวน 12 จังหวัด ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) แต่งตั้งคณะกรรมการในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือแบ่งกลุ่มจังหวัด โดยให้ความส าคัญ  
ในด้านสังคมเศรษฐกิจ ขนาดของพ้ืนที่ และเกณฑ์จ านวนประชากรในพ้ืนที่มาเป็นหลักในการค านวณ
จ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
  (2) ให้น าปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศ 
ของกระทรวงพาณิชย์ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ราคาวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้ในการหาเสียง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และปัจจัยอ่ืน  ๆ 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร และให้น าจ านวนประชากร จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
สภาพพ้ืนที่หรือขนาดของเขตเลือกตั้งมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย 
  (3) เมื่อแบ่งกลุ่มเขตเลือกตั้ งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ร่วมหารือกับหั วหน้า 
พรรคการเมือง เพ่ือก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  (4) ออกเป็นประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง และประชาชนให้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งดังกล่าวในแต่ละกลุ่มจังหวัด 
  (5) ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป โดยแบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
   (5.1) กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
   (5.2) กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
   (5.3) กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
  (6) ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชี
รายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องมีมาตรการควบคุมตรวจสอบ 
การใช้จ่ายเงินของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยก าหนดให้ผู้สมัครและ 
พรรคการเมืองต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ทางบัญชีเพ่ือเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งในการเลือกตั้ง 
  (7) ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการหรือ  
ผู้แทนที่มีความรู้ความช านาญทางการเงินและบัญชีเพ่ือประจ าศูนย์ประสานงานการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสรรพากรอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงินผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชีจ านวนไม่เกิน 5 คน ท าหน้าที่ตรวจสอบ
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
โดยในการแต่งตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  (8) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองทราบ 
  (9) โดยการออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  (10) จัดท าคู่มือการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และจัดท าแผ่นซีดีโปรแกรมการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของ
สมุห์บัญชีเลือกตั้งเพ่ือแจกจ่ายให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง สมุห์บัญชีเลือกตั้ง และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
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  (11) ผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะต้อง
ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งจาก
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีคู่มือการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชี
เลือกตั้งและแผ่นซีดีโปรแกรมการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง 
  (12) ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง โดยแต่งตั้งหัวหน้า  
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่มีความรู้ความช านาญทางการเงินและบัญชีเพ่ือประจ าศูนย์ประสานงาน  
การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสรรพากร  
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน  
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชีจ านวน
ไม่เกิน 5 คน ท าหน้าที่ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยในการแต่งตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 
  (13) รัฐบาลควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร 
ซึ่งอาจเป็นการอุดหนุนทางตรงโดยการให้เงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และ
การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้สมัครในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ งอย่างเต็มที่  เช่น  
จัดเวทีกลางในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร จัดสรรเวลาออกอากาศเพ่ือให้พรรคการเมือง 
ได้แถลงนโยบายในการหาเสียง จัดสถานที่ติดประกาศโฆษณาหาเสียง และการอุดหนุนทางอ้อม ได้แก่ 
การสนับสนุนให้เอกชนบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง ซึ่งเงินบริจาคนั้นสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 
เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการหาเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ 
 3.2.3 ทางเลือกที่ 3 ไม่จ ากัดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  
  เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่ค านึงถึงหลักเสรีภาพ (Free) โดยมีแนวคิดที่ว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับเสรีภาพ 
ทางความคิด มนุษย์ทุกคนปรารถนาความเป็นอิสระในการคิด การค้นหา การเรียนรู้ การเลือก  
การตัดสินใจ การแสดงออก มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่ท าตัวเป็นอิสระพอที่จะเป็นเสรีชน 
เราจะบังคับคนให้เป็นหุ่นยนต์ก็ไม่ได้ การบังคับ ควบคุม จ ากัด หรือกดขี่ข่มเหง เสรีภาพของมนุษย์  
จึงเท่ากับเป็นการลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ลง (Dehumanization) โดยในยุคที่มีทาส คือ ยุคที่คุณค่า
มนุษย์ถูกลดต่ าลงถึงขีดสุดเพราะท าให้คนไม่มีโอกาสแสดงความเป็นคนได้เต็มที่ ทาสไม่ต่างกับสัตว์  
ที่เลี้ยงไว้เพ่ือใช้งาน ไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของตนเอง ไม่มีเสรีภาพที่จะท าในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ 
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ไม่มีสิทธิเลือกไม่มีสิทธิแม้กระทั่งจะอยู่อย่างใช้ความคิดของตนเอง หรือในสังคมที่ปกครองด้วย 
ระบอบเผด็จการ มักจะปิดกั้นเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพทางวิชาการ เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน สื่อมวลชนถูกปิดกั้น พยายามบังคับให้คนคิดอยู่ 
หรือเป็นแบบเหมือน ๆ กัน ส่งผลให้สังคมนั้นขาดความงอกงามทางความคิดล้าหลัง ประชาชนอยู่
อย่างอึดอัดคับข้องใจ ในสังคมไทย หลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมามีการปิดกั้นเสรีภาพ ห้ามการแสดง  
ความคิดเห็นแย้งกับผู้มีอ านาจ มีการใช้อ านาจปิดสื่อ ก่อให้เกิดความอึดอัดคับข้องใจอย่างมาก  
เป็นความจริงที่ว่า เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ถูกดขี่ ถูกปิดกั้นเสรีภาพถึงจุดหนึ่งฝูงชนจะออกมาประท้วง 
ต่อต้าน เรียกร้องเสรีภาพ ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงไม่ควรก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งได้โดยอิสระไม่จ าเป็นต้องมี  
การก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่อย่างใด ซึ่งการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นการเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของนักการเมืองและเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ร่วมตัดสินใจว่าใครหรือพรรคการเมืองใดจะมาเป็นผู้แทนของตน 
  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ให้มีมีความชัดเจน 
  (2) ก าหนดแหล่งที่มาของเงินทุนในการณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 5 แหล่ง ได้แก่ 
   (2.1) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก าหนดให้ผู้สมัครทุกคนสามารถน าเงินของตนเอง 
มาใช้เพ่ือรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ยกเว้น หากรับบริจาคจากบริษัท ห้างหุ้นส่วน 
ร้านค้า สมาคม หรือนิติบุคคลอื่นใด ผู้สมัครผู้นั้นต้องใช้เงินของตัวเองเกินกว่า 1,000,000 บาท 
   (2.2) พลเมือง หมายถึง ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย สามารถ
บริจาคเงินได้ไม่เกินคนละ 100,000 บาท ให้แก่ผู้สมัครในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง และบริจาคได้อีก 
100,000 บาท ส าหรับการเลือกตั้งทั่วไป โดยต้องแสดงชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้บริจาคให้ชัดเจน 
   (2.3) นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า สมาคม มูลนิธิ หรือกลุ่มคน
ที่มีความคิดแบบเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคเงินให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งในจ านวนเงิน 
ไม่เกิน 250,000 บาทต่อคนและต่อปี โดยต้องแสดงชื่อที่อยู่ของผู้บริจาคให้ชัดเจน 
   2.4) พรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง สามารถรับบริจาค
เงินได้ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยต้องมีเอกสารหลักฐานการบริจาคท่ีชัดเจน 
   (2.5) ให้บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งจัดท าค่าใช้จ่ายอิสระในนามของผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งได้โดยไม่จ ากัด แต่การจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งโดยอิสระได้นั้นค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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ต้องได้รับความยินยอมจากผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองก่อน โดยต้องมีเอกสารหลักฐาน  
การบริจาคที่ชัดเจน 
  (3) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องก าหนดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง
สามารถกระท าได้และถูกต้องตามกฎหมายก าหนด ได้แก่ 
   (3.1) ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ ค่าสมัครรับเลือกตั้ง และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง 
   (3.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าบัญชี ได้แก่ ค่าจ้างสมุห์บัญชีเลือกตั้ง 
   (3.3) ค่าจ้างแรงงาน ได้แก่ ค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียง ค่าจ้าง 
แจกใบปลิว แผ่นพับ รวมถึงค่าจ้างแรงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และไม่มีพฤติการณ์ที่ส่อ
ไปในการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
   (3.4) ค่าเช่าสถานที่และค่าตกแต่งสถานที่ ได้แก่ ค่าเช่าส านักงานเพ่ือเป็น
ศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ค่าเช่าสถานที่เพ่ือปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง 
   (3.5) ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ได้แก่ ค่าจ้างเหมารถยนต์ เรือยนต์ หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือการหาเสียง
เลือกตั้ง เป็นต้น 
   (3.6) ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง  
   (3.7) ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ ได้แก่ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สื่ออินเตอร์เน็ต ค่าผลิต
สื่อเพ่ือการออกอากาศรวมถึงค่าโฆษณาอ่ืนที่เป็นการกระท าเพ่ือหาเสียงเลือกตั้ง 
   (3.8) ค่าจัดท าป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง ได้แก่ 
ค่าจัดท าป้าย แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ และเอกสารหรือวัสดุอ่ืน  ๆ ที่เป็นการกระท า 
เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง 
   (3.9) ค่าสาธารณูปโภคและค่าไปรษณียากร ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา 
ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณียากร 
   (3.10) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือ
เป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเท่ียงธรรม 
  (4) ก าหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ทางบัญชี 
เพ่ือเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งในการเลือกตั้ง โดยการออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  (5) มีมาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
โดยก าหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้คณะกรรมการการการเลือกตั้งมีอ านาจในการสอบสวนและ
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ด าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท าผิดกฎหมายได้ โดยการออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  (6) จัดท าคู่มือการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งและ 
แผ่นซีดีโปรแกรมการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งเพ่ือแจกจ่ายให้ผู้สมัคร 
พรรคการเมือง และสมุห์บัญชี 
  (7) ผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งของของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
จะต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งจาก
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีคู่มือการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชี
เลือกตั้ง และแผ่นซีดีโปรแกรมการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง 
  (8) ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง เพ่ือเป็นการป้องกัน  
การกระท าผิดกฎหมายของผู้สมัครและพรรคการเมือง และเป็นการขจัดการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น 
โดยการก าหนดวงเงินในการบริจาคและการรับบริจาคของผู้สมัคร ตลอดจนการใช้จ่ายในทางการเมือง
ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินและการใช้เงินในทางการเมืองทั้งหมด ก าหนดให้ประชาชนให้เงินแก่
รัฐบาลเพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง และห้ามใช้ชื่อบุคคลอื่นในการให้เงินสนับสนุนการเลือกตั้ง  
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บทที่ 4 
วิเคราะห์ข้อเสนอทางนโยบายในแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
 จากการศึกษาเรื่อง “การก าหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร” ผู้ศึกษามุ่งเน้นการศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด 
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการศึกษาจากกฎหมาย ระเบียบ เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับข้อเสนอทางนโยบายในแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มี 
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับจ านวนประชากรในเขตเลือกตั้ง จากผู้แทนของพรรคการเมือง 
นักวิชาการ และบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดค่าใช้จ่ายในกา รเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจ านวนประชากรในเขตเลือกตั้ง 
 
4.1 ทางเลือกที่ 1 ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอัตรา
เดียวกัน (ตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยก าหนดไว้) 
 
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรในอัตราเดียวกัน เป็นการน าแนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการทางการเมือง ที่ว่าพัฒนาการ 
ทางการเมืองเป็นลักษณะอันหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเสนอแนะการมอง
พัฒนาการทางการเมืองในอีกลักษณะหนึ่งคือให้พิจารณาถึงองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง 
3 ประการ คือ (1) หลักความเท่าเทียมหรือหลักความเสมอภาค (Equality) หมายความรวมถึงการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในทุกระบบ (2) ความสามารถของระบบการเมือง (capacity) 
เกี่ยวกับการด าเนินนโยบายของระบบเป็นเรื่องของความสามารถของระบบว่าจะผลักดันสังคม 
และระบบเศรษฐกิจให้เป็นไปตามแนวทางท่ีผู้ต้องการได้มากน้อยเพียงใด และ (3) การแบ่งโครงสร้าง
ทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความช านาญเฉพาะ (differentiation and specialization) 
โดยให้ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนและพรรคการเมือง
ทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้จ่ายในการเลือกตั้งในอัตราเดียวกันตามแนวทางเดิมที่เคยก าหนด  
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ไว้แล้ว โดยการน าปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ประกอบด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของ
กระทรวงพาณิชย์ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
ราคาวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้ในการหาเสียง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และปัจจัยอ่ืน  ๆ ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร 
 4.1.1 สรุปประเด็นการวิเคราะห์ ทางเลือกที่ 1 ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอัตราเดียวกัน (ตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยก าหนดไว้) 
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่ค านึงถึงหลักความเสมอภาค (Equality) เป็นหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้น ามาใช้ในการก าหนดจ านวนเงินใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 
ถึง พ.ศ. 2557 ซึ่งจากการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากผู้แทนพรรคการเมือง นักวิชาการ และบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าในการเลือกตั้งแต่ละครั้งควรมีการประกาศก าหนดจ านวน  
เงินค่าจ่ายในการเลือกตั้ง และแม้ว่าในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรจะน าหลักความเสมอภาค (Equality) มาใช้โดยได้น าปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ มาเป็น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง 
และมีจัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง เพ่ือก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ
พรรคการเมืองและของผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว และเห็นว่าการก าหนดจ านวนเงิน 1,500,000 บาท  
มีความเหมาะสมดีแล้ว แต่เห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีมาตรฐานในการก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่อยู่บนหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน และควรต้องให้เกิดความเสมอภาคกันของผู้สมัคร เพ่ือป้องกันมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
ใช้จ่ายเงินเกินควรส่งผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบโดยเฉพาะพรรคการเมืองขนาดเล็กที่มี 
เงินทุนน้อย และอาจส่งผลต่อการทุจริตเลือกตั้งได้ นอกจากนี้ยังเห็นว่าในการก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งควรน าจ านวนประชากรและขนาดพ้ืนที่ของเขตเลือกตั้งมาพิจารณาด้วย ดังนั้น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงควรก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้จ่ายในการเลือกตั้งในอัตราเดียวกัน  
ตามแนวทางเดิมที่เคยก าหนดไว้แล้ว โดยการน าปัจจัยพ้ืนฐานต่าง  ๆ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ประกอบด้วย
ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าตามประกาศของ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ราคาวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้ในการหาเสียง ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง และปัจจัยอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร ด าเนินการโดยการแต่งตั้ง
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คณะกรรมการในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยการหารือร่วมกันกับหัวหน้าพรรคการเมืองในการก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครทุกคนและทุกพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งในอัตราเดียวกัน ให้น าจ านวนประชากร จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สภาพพ้ืนที่หรือขนาดของเขต
เลือกตั้งมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย ออก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ออกมาตรการควบคุม
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยก าหนดให้
ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ทางบัญชีเพ่ือเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ในการ
เลือกตั้ง โดยผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งจากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีใบประกาศรับรองมอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง โดย
แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนที่มีความรู้ความช านาญทางการเงินและบัญชีเพ่ือประจ า 
ศูนย์ประสานงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยในการแต่งตั้งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด นอกจากนี้ควรให้การสนับสนุนใน
การณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เช่น จัดเวทีกลางในการปราศรัยหาเสียง
เลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร จัดสรรเวลาออกอากาศเพ่ือให้พรรคการเมืองได้แถลงนโยบายในการหาเสียง  
จัดสถานที่ติดประกาศโฆษณาหาเสียง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งของประเทศอังกฤษมาใช้ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ของประเทศอังกฤษได้มีการ
ก าหนดกฎเกณฑ์การควบคุมและตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองและค่าใช้จ่ายในการหาเสียง
เลือกตั้งไว้เช่นกัน ซึ่งในระยะแรก ๆ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดค่าใช้จ่ายต่อเขตเลือกตั้งโดย
พิจารณาจากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเฉลี่ยประมาณ 8,000 ปอนด์ หรือประมาณ 560,000 บาท 
โดยผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีค่าใช้จ่ายและเงินบริจาคในการหา
เสียงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) บุคคลภายนอกจะบริจาคเกินกว่า 500 ปอนด์ (35,000 
บาท) ต่อผู้สมัครหนึ่งรายไม่ได้แต่ผู้สมัครจะได้รับประโยชน์จากรัฐบางประการเช่นไม่ต้องติดแสตมป์
จดหมายที่ส่งไปถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสามารถใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการก าหนดกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง  ๆ ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีผลท าให้การเลือกตั้งเกิดความเป็นธรรมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและ
ไม่มีหลักฐานว่าท าให้การหาเสียงไม่มีประสิทธิภาพแต่อย่างใดและการหาเสียงเลือกตั้งของพรรค
การเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปพรรคการเมืองมีสิทธิเสรีภาพในการโฆษณาหาเสียงในทุกสื่อตามที่ตกลง
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กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เช่นในการเลือกตั้งปี 2001 ของประเทศอังกฤษคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ได้ก าหนดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
พรรคต้องไม่เกิน 24,000 ปอนด์ (1,680,000 บาท) ต่อหนึ่งเขตเลือกตั้ง หรือ 15.8 ล้านปอนด์ (1,106 
ล้านบาท) ในปีก่อนมีการเลือกตั้งหลังปี 2000 เพ่ิมจ านวนเงินเป็นไม่เกิน 30,000 ปอนด์ (2,100,000 
บาท) ต่อหนึ่งเขตเลือกตั้งหรือ 20 ล้านปอนด์ (1,400 ล้านบาท) ส าหรับปีก่อนมีการเลือกตั้ง ส่วนการ
รับเงินบริจาคให้ท าได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น ถ้าไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะถูกริบ การบริจาค
ต้องมาจากผู้ลงทะเบียนว่าจะออกเสียงเลือกตั้ง หรือจากนิติบุคคลภายในประเทศ ไม่ให้รับบริจาคจาก
บุคคลนอกประเทศ และไม่มีเพดานจ านวนเงินบริจาคและรับบริจาค โดยในการบริจาคเกินกว่า 
5,000 ปอนด์ (35,000 บาท) จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และต้องเปิดเผย 
ผู้บริจาค ซึ่งบุคคลหรือองค์กรที่นอกเหนือพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจะต้องลงทะเบียนผู้บริจาคใน
ฐานะบุคคลภายนอก ถ้าต้องการบริจาคเกินกว่า 10,000 ปอนด์ (700,000 บาท) ในการช่วยจัดพิมพ์
เอกสารในนามพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งให้บริจาคได้สูงสุดไม่เกิน 
800,000 ปอนด์ (56,000,000 บาท) 
 4.1.2 ข้อดีของทางเลือกที่ 1 
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่ค านึงถึงหลักความเสมอภาคกันจะมุ่งเน้นเน้นให้เกิดความเสมอภาคในการใช้จ่ายเงิน 
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองเป็นหลัก โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกินจ านวนเงิน  1,500,000 บาท และ 
พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่เกินจ านวนเงินซึ่งค านวณจากจ านวน 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นคูณด้วยจ านวนเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบรายการการค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง รวมถึงเป็นการป้องกันมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายเงินเกินควรอันจะส่งผลให้
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันและอาจส่งผลต่อการทุจริตการเลือกตั้งได้ง่าย 
 4.1.2 ข้อเสียของทางเลือกที่ 1 
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่ค านึงถึงหลักความเสมอภาคจะท าให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่มีเงินทุน  
ในการหาเสียงเลือกตั้งจ านวนมากมีความได้เปรียบผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่มีเงินทุนในการหาเสียง
เลือกตั้งจ านวนน้อยอาจส่งผลต่อการทุจริตการเลือกตั้งได้ง่าย การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งในอัตราเดียวกันอาจส่งผลต่อการทุจริตการเลือกตั้งได้ง่ายเนื่องจากผู้สมัครหรือ 
พรรคการเมืองต้องใช้เงินจ านวนมากในการต่อสู้กับคู่แข่งขันทั้งการหาเสียงและการบริหารจัดการ
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องค์กรพรรคท าให้หลาย ๆ พรรคต้องระดมเงินจากนอกพรรคด้วยวิธีการต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้บริจาครายใหญ่
จากภายนอกสามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อนโยบายพรรคหรือการด าเนินการของพรรคการเมืองได้ 
 
4.2. ทางเลือกที่ 2 ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งกลุ่มจังหวัด 
 
 ทางเลือกในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบแบ่งกลุ่มจังหวัด ได้น าแนวคิดหลักความยุติธรรม (Fair) ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะของ 
ความเสมอภาค (Equality) ยุติธรรม (fair) ความเป็นกลางปราศจากอคติ (impartiality) ไม่เอนเอียง
เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (even-handed) เป็นแนวคิดเรื่องความยุติธรรมหรือความถูกต้องที่มาจาก
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เรียกกันว่า เป็นความยุติธรรมตามธรรมชาติ (natural justice) ซึ่งชาวโรมัน 
ให้ค าจ ากัดความว่า หมายถึง ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน (acquits) ส่วนในกฎหมายจีนโบราณ
อธิบายว่าเป็นหลักความเห็นอกเห็นใจ (compassion) และตามหลักปรัชญาของชาวฮินดู หมายถึง 
หลักความถูกต้องชอบธรรม (The doctrine of righteousness) กล่าวอีกนัยหนึ่ง หลักความยุติธรรม 
คือ ชื่อของกฎหมายกลุ่มหนึ่งของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษโดยหลักนี้ 
เป็นส่วนเสริมและใช้แก้ไขความเข้มงวดของกฎหมาย แนวคิดพ้ืนฐานคือ การหามาตรการเกี่ยวกับ
ความไม่ยุติธรรมและความไม่เพียงพอของกฎหมาย แนวคิดของอริสโตเติ้ล (Aristotelian) กล่าวว่า
หลักความยุติธรรม คือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่โดยทั่วไปที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอของการมีกฎหมายนั้น 
โดยความยุติธรรมมิได้ขึ้นกับตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องการปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิธีการ
ที่ชอบด้วยกฎหมาย (Legal Methodology) ด้วย และตามกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) 
และหลักความยุติธรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความยุติธรรมตามธรรมชาติที่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย 
โดยปัจจัยส าคัญพ้ืนฐานของหลักความยุติธรรม คือ เพ่ือแก้ไขความไม่เพียงพอหรือความไม่ยุติธรรม
ของกฎหมาย กล่าวคือเมื่อกฎหมายไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์หนึ่งความยุติธรรมจะถูกน ามาใช้
แก้ปัญหาเฉพาะกรณีไป กฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปซึ่งมี
เหตุผลทางกฎหมายเหมือนกันในสภาพปัญหาหรือสถานการณ์ที่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามเหตุผล
ทางกฎหมายดังกล่าวมาจากการตัดสินใจของมนุษย์ซึ่งในบางครั้งอาจสร้างความไม่ยุติธรรมได้
เนื่องจากกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่เข้มงวดเกินไป ดังนั้น หลักความยุติธรรม (Fair)จึงถูกสร้างขึ้นมา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเข้มงวดหรือความเคร่งครัดของกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) 
ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงควรน าหลักความยุติธรรม (Fair) มาใช้ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  โดยจ าแนกจังหวัดออกเป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง และกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก  ซึ่งได้น า
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แนวคิดการบริหารจัดการในการพัฒนาประเทศในลักษณะของภูมิภาคหรือกลุ่มพ้ืนที่นั้น  ๆ โดยให้
ความส าคัญในด้านสังคม เศรษฐกิจขนาดของพ้ืนที่  และเกณฑ์จ านวนประชากรในพ้ืนที่เป็นหลัก 
ในการค านวณจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จะท าให้จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละกลุ่มจังหวัดแตกต่างกันไป เพ่ือให้สอดคล้องกับขนาดของพ้ืนที่และจ านวน
ประชากรในพ้ืนที่ นอกจากนี้ให้น าปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ประกอบด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค
ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าตามประกาศของกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้ในการหาเสียง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และปัจจัยอ่ืน  
ๆ ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร  
 4.2.1 สรุปประเด็นการวิเคราะห์ ทางเลือกที่ 2 ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งกลุ่มจังหวัด 
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่ค านึงถึงหลักความยุติธรรม (Fair) ซึ่งจากการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากผู้แทนพรรคการเมือง นักวิชาการ 
และบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่า การก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ควรมีหลักเกณฑ์กลาง อาทิ สภาพทางเศรษฐกิจ (พิจารณาจากดัชนีผู้บริโภคของกระทรวงพาณิชย์)  
อาทิ ค่าครองชีพ ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น ขนาดพ้ืนที่ จ านวนประชากร 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การคมนาคม สภาพภูมิประเทศ ซึ่งควรมีการประชุมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดเท่าเทียมกันไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบและควรมีมาตรการ
ในการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ในแต่ละจังหวัดผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะมีการก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่แตกต่าง
กันไปตามขนาดของเขตเลือกตั้งและจ านวนประชากร ด าเนินการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือแบ่งกลุ่มจังหวัด โดยจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยให้ความส าคัญในด้านสังคม เศรษฐกิจ ขนาดของพ้ืนที่ สภาพของพ้ืนที่ 
และเกณฑ์จ านวนประชากรในพ้ืนที่มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการค านวณจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งด้วย นอกจากนี้ให้น าปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย ดัชนีราคาผู้บริโภคตาม
ประกาศของกระทรวงพาณิชย์ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า  ตามประกาศของกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ราคาวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้ในการหาเสียง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และปัจจัยอ่ืน 
ๆ ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร จากนั้นให้ร่วมหารือร่วมกับหัวหน้าพรรคการเมืองเพ่ือ
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ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งแบบแบ่งกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสมควรเป็นดังนี้ 
  (1) กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ จ านวน 23 จังหวัด ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
  (2) กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง จ านวน 41 จังหวัด ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
  (3) กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก จ านวน 12 จังหวัด ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
  จากนั้นให้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกประกาศคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวีการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องมีมาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของผู้สมัครหรือ 
พรรคการเมืองให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยก าหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องแต่งตั้ง
บุคคลที่มีความรู้ทางบัญชีเพ่ือเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งในการเลือกตั้ง โดยผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นสมุห์บัญชี
เลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
บัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน โดยมีใบประกาศ
รับรองจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
โดยแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนที่มีความรู้ความช านาญทางการเงินและบัญชีเพ่ือประจ า
ศูนย์ประสานงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยในการแต่งตั้ง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด จัดท าคู่มือการจัดท าบัญชี
รายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง และจัดท าแผ่นซีดีโปรแกรมการจัดท าบัญชีรายรับและ
รายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งเพ่ือแจกจ่ายให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง และสมุห์บัญชีเลือกตั้ง 
รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ด้วย นอกจากนี ้ควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยการให้เงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้สมัครในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง เช่น จัดเวทีกลางในการ
ปราศรัยหาเสียง การจัดสรรเวลาออกอากาศเพ่ือให้พรรคการเมืองได้แถลงนโยบายในการหาเสียง 
จัดสถานที่ติดประกาศโฆษณาหาเสียง และการสนับสนุนให้เอกชนบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง 
ซึ่งเงินบริจาคนั้นสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการหาเสียง  
ให้แก่ผู้สมัคร สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าจ่ายในการเลือกตั้งของประเทศ
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อังกฤษ พบว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ของประเทศอังกฤษได้มีการก าหนดจ านวนเงิน  
ค่าจ่ายในการเลือกตั้งต่อเขตเลือกตั้ง โดยการพิจารณาจากจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
โดยผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีค่าใช้จ่ายและเงินบริจาคในการ  
หาเสียงเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นอกจากนี้ ผู้สมัครจะได้รับประโยชน์จาก
รัฐบาลประการเช่นไม่ต้องติดแสตมป์จดหมายที่ส่งไปถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสามารถใช้ห้องประชุม
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพ่ือประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การก าหนด
มาตรทางกฎหมาย ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีผลท าให้การเลือกตั้งเกิดความเป็นธรรม 
กับผู้สมัครรับเลือกตั้งและไม่มีหลักฐานว่าท าให้การหาเสียงไม่มีประสิทธิภาพแต่อย่างใด 
 4.2.2 ข้อดีของทางเลือกที่ 2 
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่ค านึงถึงหลักความยุติธรรม (Fair) ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งในด้านความเสมอภาค 
ความยุติธรรม ปราศจากอคติ ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยการน าแนวคิดการบริหารจัดการ
ในการพัฒนาประเทศในลักษณะของภูมิภาคหรือกลุ่มพ้ืนที่มาใช้ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
และให้ความส าคัญกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนาดของพ้ืนที่ และเกณฑ์จ านวนประชากรในพ้ืนที่มา
ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท าให้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละพ้ืนที่มีจ านวน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของผู้สมัครและพรรคการเมืองท าให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  
ให้ความส าคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการหารือร่วมกับพรรคการเมืองในการ
ร่วมกันก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย รวมไปถึงมีการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือในการรณรงหาเสียง
เลือกตั้งแก่ผู้สมัครและพรรคการเมืองทั้งในทางตรงและทางอ้อม 
 4.2.3 ข้อเสียของทางเลือกที่ 2 
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ค านึงถึงหลักความยุติธรรม (Fair) ไม่ได้ให้ความส าคัญกับผู้สมัคร 
หรือพรรคการเมืองที่มีเงินทุนในการหาเสียงเลือกตั้งจ านวนมาก ต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งการด าเนินการในการแบ่งกลุ่มจังหวัดและ 
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งอาจก่อให้ เกิดความยุ่งยากซับซ้อนส่งผลให้เกิด 
ความผิดพลาดในการด าเนินการได้ และอาจส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งถูกร้องเรียนได้ง่าย 
นอกจากนี ้ในทางเลือกนี้ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่มีเงินทุนในการหาเสียง
เลือกตั้งจ านวนมาก 
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4.3 ทางเลือกท่ี 3 การไม่จ ากัดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 
 เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ค านึงถึงหลักเสรีภาพ (Free) โดยมีแนวคิดที่ว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับ
เสรีภาพทางความคิด มนุษย์ทุกคนปรารถนาความเป็นอิสระในการคิด การค้นหา การเรียนรู้  
การเลือก การตัดสินใจ การแสดงออก มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่ท าตัวเป็นอิสระพอที่จะเป็น 
เสรีชน เราจะบังคับคนให้เป็นหุ่นยนต์ก็ไม่ได้ การบังคับ ควบคุม จ ากัด หรือกดขี่ข่มเหง เสรีภาพ 
ของมนุษย์จึงเท่ากับเป็นการลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ลง (Dehumanization) โดยในยุคที่มีทาส คือ 
ยุคที่คุณค่ามนุษย์ถูกลดต่ าลงถึงขีดสุดเพราะท าให้คนไม่มีโอกาสแสดงความเป็นคนได้เต็มที่ 
ทาสไม่ต่างกับสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพ่ือใช้งานไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของตนเอง ไม่มีเสรีภาพที่จะท าในสิ่งที่ตนเอง
ต้องการได้ ไม่มีสิทธิเลือกไม่มีสิทธิแม้กระท่ังจะอยู่อย่างใช้ความคิดของตนเอง หรือในสังคมที่ปกครอง
ด้วยระบอบเผด็จการ มักจะปิดกั้นเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพทางวิชาการ เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน สื่อมวลชนถูกปิดกั้น พยายามบังคับให้
คนคิด อยู่ หรือเป็นแบบเหมือน ๆ กัน ส่งผลให้สังคมนั้นขาดความงอกงามทางความคิดล้าหลัง
ประชาชนอยู่อย่างอึดอัดคับข้องใจ ในสังคมไทย หลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมามีการปิดกั้นเสรีภาพ 
ห้ามการแสดงความคิดเห็นแย้งกับผู้มีอ านาจ มีการใช้อ านาจปิดสื่อ ก่อให้เกิดความอึดอัดคับข้องใจ
อย่างมาก เป็นความจริงที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ถูกกดขี่ ถูกปิดกั้นเสรีภาพถึงจุดหนึ่งฝูงชนจะออกมา
ประท้วง ต่อต้าน เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ 
 4.3.1 สรุปประเด็นการวิเคราะห์ ทางเลือกที่ 3 การไม่จ ากัดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่ค านึงถึงหลักเสรีภาพ (Free) ซึ่งจากการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากผู้แทนพรรคการเมือง นักวิชาการ  
และบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่า ส่วนน้อยเห็นว่าในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง 
ไม่ควรจ ากัดวงเงินค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง แต่ต้องมีการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรง  
ความเป็นจริง เนื่องจากเห็นว่าในแต่ละเขตเลือกตั้งมีขนาดพ้ืนที่และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
ที่แตกต่างกันหากก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายจะเกิดความยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง จึงไม่ควรก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถ 
ใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งได้โดยอิสระไม่จ าเป็นต้องมีการก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่
อย่างใดซึ่งการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
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ทางการเมืองของนักการเมืองและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจว่าใครหรือพรรคการเมืองใด  
จะมาเป็นผู้แทนของตน ด าเนินการโดยการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้มีความชัดเจน ก าหนดแหล่งที่มา  
ของเงินทุนในการณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 5 แหล่ง ได้แก่  
  (1) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก าหนดให้ผู้สมัครทุกคนสามารถน าเงินของตนเองมาใช้ 
เพ่ือรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ยกเว้น หากรับบริจาคจากบริษัท ห้างหุ้นส่วน
ร้านค้า สมาคม หรือนิติบุคคลอื่นใด ผู้สมัครผู้นั้นต้องใช้เงินของตัวเองเกินกว่า 1,000,000 บาท 
  (2) พลเมือง หมายถึง ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย สามารถบริจาคเงิน
ได้ไม่เกินคนละ 100,000 บาท ให้แก่ผู้สมัครในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง และบริจาคได้อีก 100,000 บาท 
ส าหรับการเลือกตั้งทั่วไป โดยต้องแสดงชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้บริจาคให้ชัดเจน 
  (3) นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า สมาคม มูลนิธิ หรือกลุ่มคนที่มี
ความคิดแบบเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคเงินให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งในจ านวนเงิน  
ไม่เกิน 250,000 บาท ต่อคนและต่อปี โดยแสดงชื่อที่อยู่ของผู้บริจาคให้ชัดเจน 
  (4) พรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง สามารถรับบริจาคเงิน 
ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยมีเอกสารหลักฐานการบริจาค 
  (5) ให้บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งจัดท าค่าใช้จ่ายอิสระในนามของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้
โดยไม่จ ากัด แต่การจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งโดยอิสระได้นั้นค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองก่อน โดยมีเอกสารหลักฐานการบริจาค 
  ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการหาเสียงเลือกตั้ง
ที่สามารถกระท าได้และถูกต้องตามกฎหมายก าหนด การก าหนดแหล่งที่มาของเงินทุนในการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้ง ออกกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายอันประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดท าบัญชี ได้แก่ ค่าจ้างสมุห์บัญชีเลือกตั้ง  ค่าจ้าง
แรงงาน ค่าเช่าสถานที่และค่าตกแต่งสถานที่ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทาง ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ค่าโฆษณาในสื่อต่าง  ๆ 
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อวิทยุโทรทัศน์ ค่าจัดท าป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณา
หาเสียง ค่าสาธารณูปโภค และค่าไปรษณียากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ก าหนดให้ผู้สมัครและ 
พรรคการเมืองต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ทางบัญชีเพ่ือเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งในการเลือกตั้ง  
การออกมาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายของผู้สมัครและพรรคการเมือง และเป็นการขจัด
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การคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น โดยการก าหนดวงเงินในการบริจาคและการรับบริจาคของผู้สมัคร ตลอดจน
การใช้จ่ายในทางการเมืองต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินและการใช้เงินในทางการเมืองทั้งหมด  
การก าหนดให้ประชาชนสนับสนุนเงินให้แก่รัฐบาลเพ่ือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง และห้ามใช้ชื่อ
บุคคลอื่นในการให้เงินสนับสนุนการเลือกตั้ง ก าหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องแต่งตั้งบุคคลที่
มีความรู้ทางบัญชีเพื่อเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งในการเลือกตั้ง โดยผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้ง
ของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชี
รายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีประกาศนียบัตรเป็น 
การรับรองมอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง โดยแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน 
ที่มีความรู้ความช านาญทางการเงินและบัญชีเพ่ือประจ าศูนย์ประสานงานการตรวจสอบค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้ง เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยในการแต่งตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าจ่าย  
ในการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้มีการจ ากัดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งและเงินทุนในการหาเสียงเลือกตั้งโดยก าหนดแหล่งที่มาของเงินทุนในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งมี 5 แหล่ง ได้แก่ (1) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนสามารถน าเงินของ
ตนเองมาใช้เพ่ือการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้โดยไม่จ ากัดจ านวน แต่มีข้อยกเว้นประการเดียวคือ 
หากรับเงินจากองทุนสาธารณะเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นต้องไม่ใช้
เงินของตัวเองเกินกว่า50,000 ดอลล่าร์ (2) พลเมือง สามารถบริจาคเงินได้ไม่เกิน 1,000 ดอลล่าร์ ให้แก่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง เช่น บริจาคเงิน 1,000 ดอลล่าร์ ส าหรับการหยั่งเสียง
ขั้นต้น และบริจาคอีก 1,000 ดอลลาร์ ส าหรับการเลือกตั้งทั่วไป เป็นต้น (3) จากคณะกรรมการ
ปฏิบัติการทางการเมืองเป็นองค์การที่ประกอบด้วย บริษัท สหภาพแรงงาน สมาคมการค้า หรือกลุ่ม
ของประชาชนที่มีความคิดแบบเดียวกันและมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคเงินให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ในจ านวนเงินไม่เกิน5,000 ดอลลาร์ต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อคนและต่อปี (4) จากพรรคการเมือง 
คณะกรรมการของพรรคระดับชาติและคณะกรรมการการรณรงค์หาเสียงของสภาคองเกรสของ  
แต่ละพรรคการเมืองสามารถรับบริจาคเงินได้ไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์ต่อปี จากบุคคลและไม่เกิน 
15,000 ดอลลาร์ต่อปีจาก PACs และสุดท้าย (5) ค่าใช้จ่ายอิสระ ปัจเจกบุคคลหรือ PACs และกลุ่มอ่ืน ๆ 
มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะจัดท าค่าใช้จ่ายอิสระในนามของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้โดยปราศจาก
ข้อจ ากัดทางกฎหมายการจะจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายอิสระได้นั้นค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องได้รับความยินยอม
จากผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือองค์การรณรงค์หาเสียงนั้นก่อนในการก าหนดจ านวนเงินค่า ใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น  
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 4.3.2 ข้อดีของทางเลือกที่ 3 
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่ค านึงถึงหลักเสรีภาพ (Free) โดยน าแนวคิดที่ว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับเสรีภาพ
ทางความคิด มนุษย์ทุกคนปรารถนาความเป็นอิสระในการคิด ค้นหา เรียนรู้  เลือก ตัดสินใจ 
แสดงออก มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่ท าตัวเป็นอิสระ หากมนุษย์ได้รับการกดขี่ ถูกปิดกั้นเสรีภาพ
ทางความคิด วิชาการ การนับถือศาสตรา การออกทางการเมือง หากมนุษย์ถูกปิดกั้น ถูกบีบบังคับ  
จะท าให้มนุษย์ออกมาประท้วง ต่อต้น และเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ นอกจากนี้ในการไม่ก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งจะท าให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองมีอิสระในการใช้จ่ายเงินในหาเสียงเลือกตั้ง
โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่มาก าหนดจ านวนวงเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง 
 4.3.3 ข้อเสียของทางเลือกที่ 3 
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่ค านึงถึงหลักเสรีภาพ (Free) จะท าให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่มีเงินทุน 
ในการหาเสียงเลือกตั้งจ านวนมากมีความได้เปรียบผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่มีเงินทุนในการหาเสียง
เลือกตั้งจ านวนน้อย รวมถึงกฎหมายยังเปิดช่องให้สามารถรับบริจาคเงินทุนในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ได้แก่ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พลเมือง นิติบุคคล พรรคการเมือง ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งอิสระ ซึ่งอาจถูกแทรกแซงทางด้านนโยบายและการด าเนินการจากผู้บริจาครายใหญ่ได้ง่าย 
นอกจากนี้แล้วยังต้องมีการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน  
ในการปฏิบัติ และหากมีการไม่จ ากัดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริต
เลือกตั้งได้ง่าย ท าให้เกิดความยุ่งยากในการควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้  
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4.4 เปรียบเทียบข้อเสนอทางนโยบายในแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวน
เงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

ข้อเปรียบเทียบ 
ทางเลือกที่ 1 

แบบอัตราเดียวกัน 
ทางเลือกที่ 2 

แบบแบ่งกลุ่มจังหวัด 
ทางเลือกที่ 3 

แบบไม่จ ากัดจ านวนเงิน 
1. มิติของพรรค
การเมือง 

ข้อดี 
1. สะดวกต่อการน าไปปฏิบัติ

เนื่องจากเคยปฏิบัติอยู่
แล้วแต่ควรใหส้อดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. มีการกระท าผิดกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินในการ
เลือกตั้งค่อนข้างน้อย 

3. ค านึงถึงกระบวนการมี
ส่วนร่วมและความเสมอ
ภาคโดยการหารือร่วมกับ
พรรคการเมือง 

ข้อดี 
1. มีความเป็นธรรมไม่

เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่าง
พรรคเล็กกับพรรค
ใหญ่ 

2. ค านึงถึงกระบวนการ
มีส่วนร่วมโดย 
การหารือร่วมกับ
พรรคการเมือง 

3. ค านงึถึงสภาพทาง
สังคม เศรษฐกิจในแต่
ละภูมิภาค 

ข้อดี 
1. ผู้สมัครและพรรค

การเมืองสามารถใช้
จ่ายเงินในการเลือกตั้ง
ได้โดยอิสระ 

2. มีการก าหนด
แหล่งที่มาของเงินทนุ 
ในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งที่ชัดเจนงา่ย
ต่อการน าไปปฏบิัต ิ

3. มีการก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการหา
เสียง 
ไว้ในกฎหมายที่ชดัเจน
ง่ายต่อการน าไป
ปฏิบัต ิ

ข้อเสีย 
1. เกิดความได้เปรียบ

เสียเปรียบระหว่างผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองที่มี
เงินทุนมากน้อยต่างกัน 

2. กฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้องขาด 
ความชัดเจนในการน าไป
ปฏิบัต ิ

ข้อเสีย 
1. ต้องแก้ไขกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งอาจท าให้เกิด
ช่องโหว่ของกฎหมาย
ได ้

2. เกิดความยุ่งยาก 
ซับซ้อน ในการ
น าไปใช ้

ข้อเสีย 
1. การไม่ก าหนดจ านวนเงนิ

ค่าใช้จา่ยอาจสง่ผลต่อ
การทุจริตการเลือกตั้ง
ได้ง่าย 

2. มีการใช้จ่ายเงินจ านวน
มากในการต่อสู ้
กับคู่แข่ง 

3. เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบระหวา่ง
ผู้สมัครหรือพรรค
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ข้อเปรียบเทียบ 
ทางเลือกที่ 1 

แบบอัตราเดียวกัน 
ทางเลือกที่ 2 

แบบแบ่งกลุ่มจังหวัด 
ทางเลือกที่ 3 

แบบไม่จ ากัดจ านวนเงิน 
ปฏิบัต ิผูส้มัครอาจเกิด
ความสบัสนเกี่ยวกบั
การใช้จ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการหา
เสียง 

การเมืองในด้านเงินทนุ 

2. มิติของฝ่าย
ปฏิบัติการ 
 

ข้อดี 
1. ค านึงถึงหลักความเสมอ

ภาค (Equality) เท่า
เทียมกันในการแข่งขัน
ของผู้สมัครและพรรค
การเมือง 

2. ผู้ปฎิบัติมีความรู้ความ
ช านาญเก่ียวกับ
กฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้องส่งผลให้เกิด
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธผิล 

3. ง่ายต่อระบบการ
ตรวจสอบรายการ 
ใช้จ่ายเงินของผู้สมัคร
และพรรคการเมือง 

4. ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการการมีส่วน
ร่วมโดยการหารือ
ร่วมกับพรรคการเมือง 

5. มีมาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมตรวจสอบ

ข้อดี 
1. ค านึงถึงหลักความ

ยุติธรรม (Fair) 
ครอบคลุมในทุกมิติ 
ได้แก่ ความเสมอภาค 
ความยุติธรรม ความ
ปราศจากอคติ ไม่เอน
เอียงเข้าข้างฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง  

2. ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการการมี
ส่วนร่วมโดยการ
หารือร่วมกับพรรค
การเมือง 

3. น าแนวคิดการบริหาร
จัดการในการพัฒนา
ประเทศในลักษณะ
ของภูมิภาคหรือกลุ่ม
พื้นที่มาใช้ในการ
ก าหนดจ านวนเงนิ
ค่าใช้จ่ายโดยให้
ความส าคัญกบัด้าน
สังคม เศรษฐกิจ 

ข้อดี 
1. ค านึงถงึหลักเสรีภาพ 

(Free) โดยน าแนวคดิ
ที่ว่ามนษุย์เกิดมา
พร้อมกับเสรีภาพ 
ทางความคิด มนุษย์
ทุกคนปรารถนาความ
เป็นอิสระหากถูกกดขี่
หรือถูกปิดกั้นถึงจุด
หนึ่งก็จะออกมา
ประท้วง ต่อตา้น 
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ  

2. ไม่ต้องด าเนนิการใน
การก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง ประหยัดเวลา 
ประหยัดงบประมาณ
ในการด าเนินการ 

3. ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการการม ี
ส่วนร่วมทางการเมือง
ของภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน 
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ข้อเปรียบเทียบ 
ทางเลือกที่ 1 

แบบอัตราเดียวกัน 
ทางเลือกที่ 2 

แบบแบ่งกลุ่มจังหวัด 
ทางเลือกที่ 3 

แบบไม่จ ากัดจ านวนเงิน 
การใช้เงินค่าใช้จา่ยในการ
เลือกตั้งของผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง 

ขนาดพื้นที่ จ านวน
ประชากร รวมถึง
ปัจจัย 
พื้นฐานต่าง ๆ มาใช้
เป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

4. มีมาตรการทาง
กฎหมายในการ
ควบคุมง่ายต่อการ
ตรวจสอบการใช้
จ่ายเงิน 

5. รัฐส่งเสริมสนับสนุน
การรณรงค์หาเสียง 

4. มีมาตรการทาง
กฎหมายในการ
ควบคุมง่ายต่อการ
ตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน
การหาเสียงเลือกตั้ง 

2. มิติของฝ่าย
ปฏิบัติการ 
 

ข้อเสีย 
1. กฎหมายและระเบียบที่

เก่ียวข้องยังมีข้อบกพร่อง
เก่ียวกับการน าไปใช้
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะใน
ระบบ 
การตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินควรม ี
ความชัดเจนมากข้ึน 

2. การก าหนดจ านวนเงนิ
ค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งอาจส่งผล
ต่อการทุจริตหรือกระท า
ผิดกฎหมายเลือกตั้งได้
ง่าย โดยเฉพาะการน าเงิน
ไปใช้ในการซื้อสิทธิขาย

ข้อเสีย 
1. ต้องแก้ไขกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง  

2. เกิดความยุ่งยาก 
ซับซ้อน และอาจเกิด
ความผิดพลาดในการ
น าไปปฏบิัติ และ
น ามาซึง่การถูก
ร้องเรียนการ
ปฏิบัติงาน 
ได้ง่าย 

3. น าแนวคิดการบริหาร
จัดการในการพัฒนา

ข้อเสีย 
1. แก้ไขกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับการ
ก าหนดจ านวนเงนิ
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 
มาเป็นไม่ก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งโดยให้
ผู้สมัครหรือ 
พรรคการเมืองมีอิสระ
ในการใช้จ่ายเงนิ 

2. แก้ไขกฎหมายเก่ียวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการหา
เสียงเลือกตั้ง 
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ข้อเปรียบเทียบ 
ทางเลือกที่ 1 

แบบอัตราเดียวกัน 
ทางเลือกที่ 2 

แบบแบ่งกลุ่มจังหวัด 
ทางเลือกที่ 3 

แบบไม่จ ากัดจ านวนเงิน 
เสียง ประเทศในลักษณะ

ของภูมิภาคหรือกลุ่ม
พื้นที่มาใช้ในการ
ก าหนดจ านวนเงนิ
ค่าใช้จ่ายโดยให้
ความส าคัญกบัด้าน
สังคม เศรษฐกิจ 
ขนาดพื้นที่ จ านวน
ประชากร รวมถึง
ปัจจัย พื้นฐานต่าง ๆ 
มาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดจ านวนเงนิ
ค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง 

3. ออกกฎหมายเพื่อ
ก าหนดแหล่งที่มาของ
เงินทุนในการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้ง 

3. มิติของกฎหมาย ข้อดี  
1. ค านึงถึงหลักความเสมอ

ภาค (Equality) 
2. ไม่ต้องแก้ไขกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับ 
การก าหนดจ านวนเงนิ
ค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง 

3. สะดวกต่อการตรวจสอบ
รายกาค่าใช้จา่ย 
ในการเลือกตัง้ของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ 

4. เป็นการป้องกันมิให้
ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองใช้จ่ายเงินเกิน
ควรอันจะส่งผลให้เกิด
ความได้เปรียบเสียเปรียบ

ข้อดี 
1. ค านึงถึงหลักความ

ยุติธรรม (Fair) 
ครอบคลุมซึ่ง
ครอบคลุมในทุกมิติ 
ได้แก่ ความเสมอภาค 
ความยุตธิรรม ความ
ปราศจากอคติ ไม่เอน
เอียงเข้าข้างฝา่ยใด
ฝ่ายหนึ่ง  

2. ค านึงถึงกระบวนการมี
ส่วนร่วมโดยการหารือ
ร่วมกับพรรคการเมือง 

3. น าแนวคิดการบริหาร
จัดการในการพัฒนา
ประเทศในลักษณะ
ของภูมิภาคหรือกลุ่ม 

ข้อดี 
1. ค านึงถึงหลักความ

เสรีภาพ (Free)  
โดยน าแนวคิดที่วา่
มนุษย์ทุกคนเกิดมา
พร้อมกับเสรีภาพทาง
ความคิด มนุษย ์
ทุกคนปรารถนาอิสระ
ในการคิด ค้นหา 
เรียนรู้ เลือก ตัดสินใจ 
แสดงออก  
หากถูกกดขี่ถูกปิดกั้น
เสรีภาพ มนุษย์จะ
ออกมาประท้วง 
ต่อต้าน เรียกร้อง
เสรีภาพ 

2. ผู้สมัครหรือพรรค
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ข้อเปรียบเทียบ 
ทางเลือกที่ 1 

แบบอัตราเดียวกัน 
ทางเลือกที่ 2 

แบบแบ่งกลุ่มจังหวัด 
ทางเลือกที่ 3 

แบบไม่จ ากัดจ านวนเงิน 
กัน 

5. น าปจัจัยพื้นฐานต่าง ๆ 
เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค 
ค่าจ้างแรงงานขัน้ต่ า 
ราคาวัสดุอุปกรณ์ ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง และ
ปัจจัยอื่น ๆ ตามที่ กกต. 
เห็นสมควร มาเป็นเกณฑ์
ในการก าหนดจ านวนเงนิ
ค่าใช้จ่าย 

6. ค านงึถึงกระบวนการมีสว่น
ร่วมโดยการหารือร่วมกับ
พรรคการเมือง 

พื้นที่มาใช้ในการ
ก าหนดจ านวนเงนิ
ค่าใช้จ่ายโดยให้
ความส าคัญกบัด้าน
สังคม เศรษฐกิจ 
ขนาดพื้นที่ จ านวน
ประชากร รวมถึง
ปัจจัย 
พื้นฐานต่าง ๆ มาใช้
เป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดจ านวนเงนิ
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

4. มีมาตรการทาง
กฎหมายในการ
ควบคุมตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงิน 

การเมืองมีอิสระ 
ในการใช้จ่ายเงนิไม่อยู่
ภายใต้ข้อจ ากัด 
ของกฎหมายที่มา
ก าหนดจ านวนเงนิ  

3. มิติของกฎหมาย ข้อเสีย 
1. เกิดความได้เปรียบ

เสียเปรียบระหว่าง
ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองที่มีเงินทุนมาก
และผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองที่มีเงินทุนน้อย 

2. การก าหนดจ านวนเงนิ
ค่าใช้จ่ายแบบอัตรา
เดียวกันอาจส่งผลต่อการ
ทุจริต 
การเลือกตั้งได้ง่าย 

3. อาจถูกแทรกแซงทางด้าน
นโยบายและ 

ข้อเสีย 
1. ต้องแก้ไขกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับ 
การก าหนดจ านวนเงนิ
ค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง 

2. การแบ่งกลุ่มจังหวัด
และก าหนดจ านวน
เงินค่าใช้จา่ยอาจ
ก่อให้เกิดความ
ยุ่งยาก ซับซ้อน เกิด
ความผิดพลาดได้ง่าย 
ส่งผลให้ กกต. อาจ
ถูกร้องเรียนได้ง่าย 

ข้อเสีย 
1. ต้องแก้ไขกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับ 
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการ
ก าหนดจ านวนเงนิ
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งส่งผลให้เกิด 
ความยุ่งยากซบัซ้อน 

2. การไม่จ ากัดจ านวน
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ข้อเปรียบเทียบ 
ทางเลือกที่ 1 

แบบอัตราเดียวกัน 
ทางเลือกที่ 2 

แบบแบ่งกลุ่มจังหวัด 
ทางเลือกที่ 3 

แบบไม่จ ากัดจ านวนเงิน 
การด าเนินการจากผู้
บริจาครายใหญ ่
ได้ง่าย 

3. ไม่ค่อยให้
ความส าคัญกบั
ผู้สมัครหรือ 
พรรคการเมืองที่มี
เงินทุนจ านวนน้อย
อาจเกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบ
ได้เช่นกัน 

เงินค่าใช้จา่ย 
ในการเลือกตั้งอาจ
ส่งผลให้เกิดการทุจริต
เลือกตั้งได้ง่าย ยากต่อ
การควบคุมและ
ตรวจสอบ 

3. เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่าง
ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองที่มีเงินทุนมาก
และผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองที่มีเงินทุนน้อย 

4. ถูกแทรกแซงทางด้าน
นโยบายและ 
การด าเนินการจากผู้
บริจาครายใหญ่ได้งา่ย 
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บทที่ 5 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
5.1 บทสรุป 
 
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การจ ากัดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกิดขึ้นครั้งแรก  
ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ที่ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 350,000 บาท โดยในการก าหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
ตามกฎหมายเลือกตั้งก่อนปี พ.ศ. 2541 จะมีการก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอนไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งนั้นให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละหนึ่งล้านบาท การก าหนดจ านวนเงินไว้
แน่นอนท าให้การปรับตัวเลขค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจ  
ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะกระท าได้ก็แต่โดยการแก้กฎหมายซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง  
ที่ท าให้ผู้สมัครไม่แจ้งยอดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้ตรงกับความเป็นจริง เพราะยอดดังกล่าวมักจะ
มากเกินจ านวนที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้แล้ว ในส่วนของพรรคการเมืองกฎหมายเดิมกลับไม่ได้
ก าหนดจ านวนเงินไว้ ท าให้การควบคุมการใช้จ่ายในส่วนของพรรคการเมืองนี้ไม่อาจกระท าได้ 
 นับแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 เป็นต้นมา การเลือกตั้งเป็นกิจกรรม 
ที่มีการใช้เงินเป็นจ านวนมากทั้งในแบบที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยสังเกตได้จากเมื่อฝ่ายหนึ่ง
เริ่มมีการใช้จ่ายเงินจ านวนมากแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตนได้ใช้จ่ายเงินไป  
เพียงพอแล้วหรือไม่ที่จะท าให้ตนเองชนะการเลือกตั้ง ท าให้เกิดความหวั่นเกรงว่าจะเสียเปรียบกัน 
จะไม่เสมอภาคกัน จึงได้มีการน าแนวความคิดในการก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขึ้นมา  
โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับการเลือกตั้ง 
เป็นครั้ง ๆ ไป เช่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 1,000,000 บาท ส่วนในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ผู้สมัครใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 1,500,000 บาท  
จนมาถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ก าหนดให้ผู้สมัครใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 
1,500,000 บาท ส าหรับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง  
จ านวนไม่เกินจ านวนบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อคูณกับจ านวนเงินข้างต้น ซึ่งนับแต่การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548 จนถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 การก าหนด 
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นยังเป็นอัตราเดิม คือ 1,500,000 บาท  
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 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ศึกษาเห็นว่า ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร  
รับเลือกตั้งถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะส่งผลให้ผู้สมัครได้รับหรือไม่ได้รับเลือกตั้งได้ 
แต่หลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งน ามาใช้ในปัจจุบันนั้นยังไม่สะท้อนภาพความเป็นจริงของการใช้จ่ายเงิน
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกินจ านวนเงิน 1,500,000 บาท และ 
พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่เกินจ านวนเงิน ซึ่งค านวณจากจ านวน  
ผู้ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นคูณด้วยจ านวนเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยวิธีการนี้ส่งผลให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีเงินทุนจ านวนน้อยไม่สามารถ
แข่งขันกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีเงินทุนจ านวนมากได้ ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม อีกทั้งไม่เหมาะสม
และสอดคล้องกับยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งในการก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงควรก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยค านึงถึงเกณฑ์ขนาดของเขตเลือกตั้ง 
และเกณฑ์จ านวนประชากรในพ้ืนที่เป็นหลักในการค านวณจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ดังนั้น
ในแต่ละจังหวัดแต่ละเขตเลือกตั้ง จึงควรมีการก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่แตกต่างกันไป
ตามขนาดของเขตเลือกตั้งและจ านวนประชากรในเขตเลือกตั้งนั้น 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากการวิเคราะห์ทางเลือกนโยบายและข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก
รวมถึงจากการสัมภาษณ์ผู้แทนพรรคการเมือง นักวิชาการ และบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้ศึกษาเห็นควรใช้ข้อเสนอทางเลือกที่ 2 ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้เป็นไปตามแนวคิดหลักความยุติธรรม (Fair) 
กล่าวคือ มีลักษณะครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านความเสมอภาค (Equality) ความยุติธรรม (Fair)  
ความเป็นกลางปราศจากอคติ (impartiality) ความไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (even-handed) 
โดยน าแนวคิดการบริหารจัดการในการพัฒนาประเทศในลักษณะของภูมิภาคหรือกลุ่มพ้ืนที่ ของ
กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ ใช้ เป็นเกณฑ์  
ในการจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการของจังหวัด มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มจังหวัด 
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ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง และกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก เพ่ือก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งมีการด าเนินการ
ในอารยะประเทศ เช่น สหภาพยุโรป ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี และฝรั่งเศส เป็นต้น โดยให้ความส าคัญ 
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ ขนาดของพ้ืนที่ และเกณฑ์จ านวนประชากรในพ้ืนที่มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ 
ในการค านวณจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ท าให้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมั คร 
รับเลือกตั้ง ในแต่ละจังหวัดและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละพ้ืนที่จะมีจ านวน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่แตกต่างกันไปเพ่ือให้สอดคล้องกับขนาดของเขตเลือกตั้งและจ านวน
ประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้ง นอกจากนี้  ให้น าปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้งประกอบด้วย 
ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าตามประกาศของ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้ในการหาเสียง ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง และปัจจัยอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรโดยมีแนวทางในการ
ด าเนินการดังนี้ 
 5.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ให้ครอบคลุมในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ควรก าหนดให้  
พรรคการเมืองมีหน้าที่ป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งภายในพรรคการเมืองด้วย และให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครแต่ละคนที่จะใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อในกรณีที่ผู้สมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้ใช้จ่ายไป 
เพ่ือการเลือกตั้งเป็นจ านวนเท่าใดให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย 
 5.2.2 ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของ
สมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ซึ่งต้องก าหนดขั้นตอน กระบวนการ
ด าเนินการ และระยะเวลาให้ชัดเจน โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
  (1) แต่งตั้งคณะกรรมการในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดจ านวน
เงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือแบ่งกลุ่มจังหวัด โดยให้ความส าคัญในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ ขนาดของพ้ืนที่ และเกณฑ์จ านวนประชากรในพ้ืนที่เป็น และให้หารือร่วมกันระหว่าง
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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและหัวหน้าพรรคการเมือง เพ่ือก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามกลุ่มจังหวัดที่ก าหนด 
  (2) ให้น าปัจจัยพ้ืนฐานต่าง  ๆ ประกอบด้วย ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของ
กระทรวงพาณิชย์ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ  
สังคม ราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้ในการหาเสียง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และปัจจัยอ่ืน  ๆ ตามที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร ให้น าจ านวนประชากร จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สภาพพ้ืนที่หรือ
ขนาดของเขตเลือกตั้งมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย 
  (3) เห็นควรก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบกลุ่มจังหวัดดังนี้ 
   (3.1) กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ จ านวน 23 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
   (3.2) กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง จ านวน 41 จังหวัด ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
        (3.3) กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก จ านวน 12 จังหวัด ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
  (4) จัดท าสื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองทราบ 
  (5) ออกมาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยก าหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมือง
จะต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ทางบัญชีเพื่อเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งในการเลือกตั้ง 
  (6) จัดท าคู่มือการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง และแผ่น
ซีดีโปรแกรมการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง เพ่ือแจกจ่ายให้กับผู้สมัครและ
พรรคการเมือง 
  (7) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่จะท าหน้าที่
เป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมี
การเตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรมสมุห์บัญชีเลือกตั้งไว้เพ่ือให้ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองแต่งตั้งจากบุคคลที่ผ่านการอบรมจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น 
  (8) ภายหลังการเลือกตั้งให้แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนที่มีความรู้ 
ความช านาญทางการเงินและบัญชีเพ่ือประจ าศูนย์ประสานงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ประกอบด้วย ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสรรพากรอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขาธิการ
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และทรงคุณวุฒิ
หรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชีจ านวนไม่เกิน 5 คน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบรายการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
โดยในการแต่งตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  (9) นอกจากนี้รัฐควรสนับสนุนในการณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างเต็มที่ เช่น จัด
เวทีกลางในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร จัดสรรเวลาออกอากาศเพ่ือให้พรรคการเมือง 
ได้แถลงนโยบายในการหาเสียง จัดสถานที่ติดประกาศโฆษณาหาเสียง 
 
5.3 แนวทางปฏิบัติ 
 
 ผู้ศึกษาจึงเสนอแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ข้อเสนอก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งกลุ่มเขตเลือกตั้ง เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 
     

 

 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
ของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง รวมถึงการหารือร่วมกับหัวหน้ าพรรคการเมือง และต้องก าหนด
ขั้นตอน กระบวนการด าเนินการ และระยะเวลาให้ชัดเจน  
 (2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชี
เลือกตั้งและแผ่นซีดีโปรแกรมการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง 
 (3) จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัครหรือ 
พรรคการเมือง โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ปีก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง (1) (2)              

ปีที่มีการเลือกตั้ง (3) (4) (5) (6)              
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 (4) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนดแผนการสนับสนุนในการณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
เช่น จัดเวทีกลางในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร  จัดสรรเวลาออกอากาศเพ่ือให้ 
พรรคการเมืองได้แถลงนโยบายในการหาเสียง จัดสถานที่ติดประกาศโฆษณาหาเสียง 
 (5) รณรงค์รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครและพรรคการเมือง รวมถึงประชาชนทราบ โดยมุ่งเน้นกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นส าคัญ 
 (6) การรับยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนที่มีความรู้ความช านาญทางการเงินและบัญชี  รวมถึงแต่งตั้ง
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือประจ าศูนย์ประสานงานการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
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ผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง  การก าหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 แบบสัมภาษณ์นี้ สร้างขึ้นเพ่ือประกอบการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
ผู้ศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบแบบสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของท่าน ซึ่งผล  
การสัมภาษณ์ที่ได้จากท่านอาจเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทั้งนี้ ผลการตอบแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์แต่อย่างใด 

 

ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์..................................................................................................................................... 
สังกัดพรรค/ต าแหน่ง................................................................................................................................................ 

ประเด็นค าถาม 

ข้อ 1.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร หากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้งกฎหมาย
ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง?  

 ............................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 
ข้อ 2.  ท่านเห็นว่าหลักเกณฑ์วิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรในครั้งที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1.5 ล้านบาท)  
มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร? 

 ............................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
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ข้อ 3. ท่านเห็นว่าในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ควรมีกระบวนการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างไรบ้าง? 

 ............................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 

ข้อ 4. ข้อเสนอแนะ/ความเห็นอื่น ๆ  
 ............................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

...ผู้ศึกษาขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน... 
...พันโท สดุดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม… 

...นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์… 
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ผนวก ข 
ผลการสัมภาษณ์การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

 ค าถามข้อที่ 1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร หากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แต่ละครั้ง กฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้ง 
 

ล าดับ 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าตอบ 

คนที่ 1 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

เห็นด้วยที่จะก าหนดกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งบนพ้ืนฐานเกณฑ์
ก าหนดที่เป็นจริง สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ เหมาะสมกับยุคสมัยและ 
เพ่ือและเพ่ือลดความได้เปรียบ-เสียเปรียบ ระหว่างผู้สมัคร 

คนที่ 2 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

ไม่ควรก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ไม่ควรจ ากัดวงเงิน แต่ต้องจ่ายตามความเป็นจริง และแจ้งให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบว่าใช้จ่ายเท่าใด เพราะแต่ละเขตเลือกตั้งจะไม่เท่ากัน 

คนที่ 3 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

เห็นด้วยที่จะก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง แต่ต้องอยู่บนหลักเกณฑ์ 
ที่ต้องเหมาะสมกับสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลง ควรดูในเรื่องกรอบวงเงิน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน วิธีการคิดหรือนับเวลาในการบันทึก
ค่าใช้จ่ายควรมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง และสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ได้ 

คนที่ 4 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

เห็นด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งควรประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจและสังคม (ค่าแรง
ขั้นต่ า/ค่าสินค้าบริการ ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง) 

คนที่ 5 
(นักวิชาการ) 

เห็นด้วยที่จะก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม
ในการแข่งขันของผู้สมัคร แม้ว่าจะแสดงตัวเลขและหลักฐานไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง 
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ล าดับ 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าตอบ 

คนที่ 6 
(นักวิชาการ) 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพ่ือความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้คนดีและมีจิตใจ 
จะช่วยพัฒนาประเทศชาติได้มีโอกาสเข้าสู่สภาฯ ถ้าไม่ก าหนดวงเงินไว้
พรรคขนาดใหญ่ที่มีก าลังทรัพย์หรือมีเงินมากจะได้เปรียบ อาจจะปิดโอกาส
ผู้ที่ตั้งใจเข้ามาท างานในสภาได้ 

คนที่ 7 
(นักวิชาการ) 

เห็นด้วย แต่ต้องให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และเป็น 
การเปิดโอกาสให้คนที่มีเงินน้อยแต่เป็นคนดีได้เข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชน 

คนที่ 8 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

เห็นด้วย เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่บริหารจัดการเลือกตั้ง 
ให้บริสุทธิ์ยุติธรรม ควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินการหาเสียงเลือกตั้ง 
ของผู้สมัคร รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ที่ผ่านมา กกต.  
ได้ค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จ าเป็นรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้สมัครและ
พรรคการเมือง ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ก่อนน าข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง 

คนที่ 9 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

เห็นด้วย เพราะการหาเสียงเลือกตั้ งต้องมีความเท่าเทียมกันของ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน ป้องกันมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด 
พรรคการเมืองหนึ่งใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินควรอันเป็นการเอาเปรียบ
พรรคการเมืองที่มีก าลังทุนทรัพย์น้อยกว่า การใช้จ่ายจ านวนมาก โดยไม่มี 
การควบคุมโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ งอาจก่อให้เกิดการทุจริต 
ในการเลือกตั้งได้ 

คนที่ 10 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

เห็นด้วยที่คณะกรรมการการเลอืกตั้งก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จา่ยในการเลือกตั้ง 
เนื่องจากจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมีผลต่อการเลือกตั้ง 
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 ค าถามข้อที่ 2 ท่านเห็นว่าหลักเกณฑ์วิธีการในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความเหมาะสม
หรือไม่อย่างไร 
 

ล าดับ 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าตอบ 

คนที่ 1 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

การก าหนดวงเงินเท่ากันทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ อาจไม่สัมพันธ์กับ
สภาพพ้ืนที่ในเขตเลือกตั้งนั้น และการใช้จ่ายจริงมีทั้งที่มากไปน้อยไป  
หรือพอดี 

คนที่ 2 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

ไม่ควรจ ากัดวงเงินค่าใช้จ่าย แต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงตามความเป็นจริง  
และแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบว่าใช้จ่ายเท่าใด เพราะแต่ละ 
เขตเลือกตั้งจะไม่เหมือนกัน 

คนที่ 3 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

เห็นว่าไม่เหมาะสม ควรเพ่ิมจ านวนเงินค่าใช้จ่ายให้มากขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและ
ควรมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินที่น ามาใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้ชัดเจน 
ส่งเสริมให้เกิดการหาเสียงเลือกตั้งที่ถูกต้องตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

คนที่ 4 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละท้องถิ่น แต่จะเป็นการยุ่งยาก 
ในการก าหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น คณะกรรมการการเลือก
ตั้งแต่ละจังหวัดหรือพ้ืนที่ต้องมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในแต่ละท้องถิ่น
อย่างชัดเจน จึงจะท าให้การก าหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
มีความเหมาะสมที่สุด 

คนที่ 5 
(นักวิชาการ) 

มีความเหมาะสมดีแล้ว ถ้าวงเงินมากกว่านี้พรรคการเมืองขนาดเล็ก 
จะเสียเปรียบเพราะไม่มีศักยภาพทางการเงินเท่ากับพรรคขนาดใหญ่และ
ค่าใช้จ่ายในกาเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะใช้จ่ายประมาณ 8-9 แสนบาท 

คนที่ 6 
(นักวิชาการ) 

เหมาะสมแล้ว แต่ควรปรับปรุงบางส่วน เช่น เรื่องค่าใช้จ่ายของพรรค
ขนาดเล็ก/พรรคขนาดใหญ่ จ านวนคนในพ้ืนที่ (เขตเลือกตั้ง) 

คนที่ 7 
(นักวิชาการ) 

ควรพิจารณาสภาพเศรษฐกิจและความจ าเป็นในแต่ละยุคสมัย ไม่ควรก าหนด
ตัวเลขที่สูงเกินไป เช่น 5 ล้านบาท หรือ 10 ล้านบาท 
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ล าดับ 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าตอบ 

คนที่ 8 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

มีความเหมาะสม เนื่องจากการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้งได้น าปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณา ได้แก่ 
1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (ดัชนีผู้บริโภค) อัตราค่าจ้างแรงงาน ราคาวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการหาเสียง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
2. ข้อมูลการใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง 

ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา 
3. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้สมัครและพรรคการเมืองซึ่งเป็นผู้ใช้จ่าย 

ในการเลือกตั้งโดยตรง 
คนที่ 9 

(พนักงาน สนง.กกต.) 
มีความเหมาะสม แต่ควรน าจ านวนประชากร และขนาดพ้ืนที่เขตเลือกตั้ง 
มาค านวณด้วย 

คนที่ 10 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

เหมาะสม เนื่องจากได้พิจารณาจากดัชนีผู้บริโภค ณ เวลาที่ก าหนด 
ประกอบกับการที่ได้สอบถามจากผู้แทนพรรคการเมืองถึงจ านวนเงินที่
จ าเป็นต้องใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งว่าสมควรก าหนดจ านวนเท่าใด 

 
 ค าถามข้อที่ 3 ท่านเห็นว่าในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร ควรมีกระบวนการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างไร 

 

ล าดับ 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าตอบ 

คนที่ 1 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

1. ค านวณจากหลักเกณฑ์กลาง อาทิ ขนาดพื้นที่/ประชากรในพ้ืนที่สภาพ
ภูมิประเทศ การคมนาคม ความเป็นชุมชนเมืองหรือชนบท 

2. ปัจจัยเหล่านี้จะมีผลต่อการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง การสื่อสาร
การเข้าถึงข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

คนที่ 2 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจะต้อง 
ไม่น าเงินไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือการซื้อเสียงนั่นเอง 
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ล าดับ 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าตอบ 

คนที่ 3 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

1. ต้องพิจารณาดัชนีราคากลางของกรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2. เปรียบเทียบราคาตลาดเพ่ือให้ทราบราคาที่แท้จริงของวัสดุ เช่น  
ป้ายโฆษณา 

3. พ้ืนที่ห่างไกลราคาสินค้าย่อมสูงกล่าวพ้ืนที่ที่ใกล้แหล่งผลิต 
4. ก าหนดหลักเกณฑ์ให้สามารถสนับสนุนพรรคการเมืองได้กว้างขึ้น 

ขณะเดียวกันการตรวจสอบก็ต้องก าหนดเกณฑ์ให้ชัดเจนตรวจสอบได้ 

คนที่ 4 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

1. ควรมีค่าใช้จ่ายกลาง 
2. ก าหนดค่าใช้จ่ายตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน สภาพของชุมชน/ท้องถิ่น 

เช่น การก าหนดค่าแรงขั้นต่ าท่ีแตกต่างกัน 
3. มีหลักเกณฑ์ที่ไม่ขัดกับความเป็นจริง เช่น การคิดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย

ถ้าหากวงเงิน 5,000 บาท ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย (ก่อนมีพระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง) ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการบันทึกที่ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง 

คนที่ 5 
(นกัวิชาการ) 

ปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณาประกอบในการก าหนดวงเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ 1. ค่าครองชีพ ค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่ า 2. ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าชเติมรถยนต์ 3. ราคาวัสดุ 
ในการท าป้ายหาเสียง ราคาใบปลิว  

คนที่ 6 
(นักวิชาการ) 

ควรมีการประชุม ก าหนดวิธีการให้ทุกพรรคมีความเท่าเทียมกัน 

คนที่ 7 
(นักวิชาการ) 

ควรก าหนดหลักเกณฑ์เพดานที่เหมาะสม แม้จะเป็นเรื่องยาก เพราะ
ผู้สมัครบางท่านไม่มีเงินทุนเพียงพอ อาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ 
แต่ควรเคร่งครัดในการตรวจสอบการแสดงค่าใช้จ่าย เพ่ือปรามผู้สมัคร 
ที่ใช้เงินมากกว่าเกณฑ์ก าหนดแต่แสดงตัวเลขและหลักฐานเป็นเท็จ 
เพ่ือประโยชน์ในอนาคตที่จะมีผู้ถือหลักเกณฑ์มากขึ้น 
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ล าดับ 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าตอบ 

คนที่ 8 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

1. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการเพ่ือศึกษาข้อมูล วางแผนการด าเนินการ
เกี่ยวกับการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในกรอบของกฎหมาย 

2. รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเลือกตั้ง เช่น ข้อมูล 
ทางเศรษฐกิจ การใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา จ านวนประชากร 
จ านวนผู้มีสิทธิ ขนาดพ้ืนที่หาเสียง ฯลฯ  

3. จัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
4. น าเสนอผลการประชุมร่วม และข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ต่อ กกต. 
5. ประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

คนที่ 9 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

กระบวนการ 1. ก าหนดประเภทค่าใช้จ่าย 
 2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิน 
 3. ก าหนดวงเงินสูงสุดที่สามารถใช้จ่ายได้ 
 4. ก าหนดที่มาและวิธีการได้มาซึ่งเงินที่น ามาใช้จ่าย 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 1. หลักเกณฑ์ประเภทค่าใช้จ่าย 
 2. หลักเกณฑ์วิธีการใช้จ่าย 
 3. หลักเกณฑ์การก าหนดวงเงิน 
 4. หลักเกณฑ์วิธีการรับเงินเพื่อใช้จ่าย 

คนที่ 10 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

ควรเริ่มจากการหาดัชนีผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่เป็นหลัก ประกอบกับ
จ านวนประชากรในพ้ืนที่ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต และท าแบบสอบถาม
พรรคการเมืองแต่ละพรรคในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ 
การสอบถามควรท าครอบคลุมทุกพ้ืนที่มิใช่ เพียงส่วนกลางเท่านั้น 
ควรสอบถามจากจังหวัดต่าง ๆ ร่วมด้วย 
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ผนวก ค 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 
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หน้า ๕๔ 
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๗๗ ก ราชกิจจานุเบกษา                      ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๑๖๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ดังนี้ 
 (๑) จ านวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแต่ละคนที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
 (๒) จ านวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบสัดส่วน  
ในเขตเลือกตั้งแบบสัดส่วน 
 ข้อ ๔ ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งค านึงถึงปัจจัยต่าง  ๆ เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย 
 (๑) ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ 
 (๒) อัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ าตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 (๓) ราคาวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการใช้ในการหาเสียง 
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หน้า ๕๕ 
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๗๗ ก ราชกิจจานุเบกษา                      ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

 (๔) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 (๕) อ่ืน  ๆ ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร 
 ข้อ ๕ เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง เพ่ือก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของพรรคการเมืองและของผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป ทั้งนี้ ภายในสามเดือน
นับแต่วันที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบจ านวนในการเลือกตั้งทั่วไปดังกล่าว 
 ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง น าผลการหารือตามข้อ ๕ มาประกอบการพิจารณา 
ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ข้อ ๗ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน  
จะใช้จ่ายได้ไม่เกินจ านวนเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดตามข้อ ๖ 
 ข้อ ๘ พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน  
ในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งที่พรรคการเมืองส่งผู้สมัครแบบสัดส่วนแต่ละเขตเลือกตั้ง ได้ ไม่เกิน
จ านวนเงินตามข้อ ๗ คูณด้วยจ านวนผู้สมัครที่พรรคการเมืองนั้นส่งสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดส่วนและ
ใช้จ่ายได้อีกไม่เกินร้อยละยี่สิบของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนทุกเขตเลือกตั้งรวมกัน 
 ในกรณีที่ผู้สมัครแบบสัดส่วนในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้ใช้จ่ายไป 
เพ่ือการเลือกตั้งเป็นจ านวนเท่าใด ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย ซึ่งรวมแล้ว  
ต้องไม่เกินจ านวนเงินตามวรรคหนึ่ง 
 ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สิ น 
หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บุคคลใด  ๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน หรือน ามาให้ใช้โดยไม่คิด
ค่าตอบแทนเพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยความยินยอมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  
นั้นด้วย ในกรณีที่น าทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนปกติในท้องที่นั้น ๆ 
 ข้อ ๑๐ การใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีผล  
ใช้บังคับในระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร 
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่เก้าสิบวันก่อนวันครบอายุจนถึงวันเลือกตั้ง 
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หน้า ๕๖ 
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๗๗ ก ราชกิจจานุเบกษา                      ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

 (๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอ่ืนนอกจาก (๑) ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้ง 
 ข้อ ๑๑ กรณีการด าเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๕๙ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา  
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามข้อ ๗ และข้อ ๘ 
 ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการ 
เลือกตั้งใหม่ จ านวนเงินไม่เกินหนึ่งในสามของค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗ 
 ข้อ ๑๓ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด
ตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกตั้ง
น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือไม่มากกว่าจ านวนบัตรเลือกตั้ง
ที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน โดยรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่
เฉพาะต าแหน่งที่ได้รับคะแนนน้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มากกว่า  
จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ ไม่ประสงค์จะลงคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้จ านวนเงินไม่เกินหนึ่งในสองของค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗ 
 ข้อ ๑๔ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด
ตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกตั้ง
น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือไม่มากกว่าจ านวนบัตรเลือกตั้ง
ที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน โดยรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่
เฉพาะต าแหน่งที่ได้รับคะแนนน้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มากกว่าจ านวน
บัตรเลือกตั้งที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งใหม่ ใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้จ านวนเงินไม่เกินหนึ่งในสามของค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๗ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
อภิชาต สุขัคคานนท์ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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หน้า ๑๐ 
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๑ ก                    ราชกิจจานุเบกษา                    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๘ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๙ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ  
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดจ านวนเงนิคา่ใชจ้่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(๒) จ านวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ” 
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หน้า ๑๑ 
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๑ ก                    ราชกิจจานุเบกษา                    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในขอ้ ๘ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๘ พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อได้ไม่เกินจ านวนเงินตามข้อ ๗ คูณด้วยจ านวนผู้ได้รับการเสนอชื่อในบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 
 ในกรณีที่ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด ได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการเลือกตั้ง
เป็นจ านวนเท่าใด ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย ซึ่งรวมแล้วต้องไม่เกินจ านวนเงิน
ตามวรรคหนึ่ง” 
 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๑๓ กรณีคณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศให้มกีารเลือกตัง้ใหม่ในเขตเลือกตั้งใด
ตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ใหม่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ได้จ านวนเงินไม่เกินหนึ่งในสองของค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗” 
 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 



Ref. code: 25595803011286HOC

104 

หน้า ๑๒ 
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๑ ก                    ราชกิจจานุเบกษา                    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 

 “ข้อ ๑๔ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
ในเขตเลือกตั้งใดตามมาตรา ๘๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้จ านวนเงินไม่เกินหนึ่งในสามของค่าใช้จ่าย 
ตามข้อ ๗” 
 ข้อ ๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๕ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 “ข้อ ๑๕ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งเพ่ิมเติม 
ในเขตเลือกตั้งใดตามมาตรา ๘๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพ่ิมเติม ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพิ่มเติมใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้ไม่เกินจ านวนค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗ 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
อภิชาต สขุัคคานนท ์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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ผนวก ง 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เร่ือง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554
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หน้า ๑๘ 
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๑ ก ราชกิจจานุเบกษา                     ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๘ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๙ แห่งระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา  
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ครั้งที่ ๔๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงออกประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ กรณีในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ใช้บังคับให้การใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จนถึงวันเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัคร
และของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 ข้อ ๔ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน 
ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวนเงินไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
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หน้า ๑๙ 
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๑ ก ราชกิจจานุเบกษา                     ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 ข้อ ๕ พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อไม่เกินจ านวนเงินซึ่งค านวณจากจ านวนผู้สมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นคูณด้วย
จ านวนเงินตามข้อ ๔ 
 ในกรณีที่ผู้สมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการเลือกตั้ง 
เป็นจ านวนเท่าใด ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย ซึ่งรวมแล้วต้องไม่เกินจ านวนเงิน
ตามวรรคหนึ่ง 
 ข้อ ๖ ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลื อกตั้งใหม่
จ านวนเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 ข้อ ๗ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด
ตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งจ านวน
เงินไม่เกิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ข้อ ๘ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด
ตามมาตรา ๘๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ 
อีกครั้งหนึ่ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ต้องใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งจ านวนเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 ข้อ ๙ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งเพ่ิมเติมในเขตเลือกตั้ง
ใดตามมาตรา ๘๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชกิวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) 
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หน้า ๒๐ 
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๑ ก ราชกิจจานุเบกษา                     ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพ่ิมเติมผู้สมัคร  
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพ่ิมเติมต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน
จ านวนค่าใช้จ่ายตามข้อ ๔ 
 ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว และมีเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้ง 
แทนต าแหน่งที่ว่าง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน  
ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวนเงินไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
อภิชาต สขุัคคานนท ์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ - นามสกุล พันโท สดุดี  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
ประวัติการศึกษา   มัธยมศึกษา :  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบิตร 
 ปริญญาตรี  : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ประกาศนียบัตร : เนติบัณฑิตไทย 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ 
 ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สถานที่ท างาน  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี  
 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
 กรุงเทพมหานคร 10210 




