
 
 
 
 

 
เอกสารการศึกษาส่วนบุคคล 

 
เรื่อง ขอ้เสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดค่าใชจ่้าย

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

จัดทําโดย นายสาธิต  อุไรเวโรจนากร 
รหัส 078 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรม 
หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 

ประจําปี 2560 
ลิขสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 



 
 
 
 
 

เอกสารการศึกษาส่วนบุคคล 
 
 
 

เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับการกําหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
จัดทําโดย นายสาธิต  อุไรเวโรจนากร 

รหัส 078 
 
 
 
 
 

หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 
ประจําปี 2560 

เอกสารนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับการกําหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ว่ามีหลักเกณฑ์
หรือวิธีการอย่างไร เพื่อให้มีความเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมถึงเพ่ือเป็นการปรับปรุงพัฒนา
หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป 

จากศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรที่ คณะกรรมการการเลื อกต้ั งกํ าหนดและนํ ามาใช้ ในปั จจุ บั น น้ั น 
ยังไม่สะท้อนภาพความเป็นจริงของการใช้จ่ายเงินของผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 
ซึ่งในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยวิธีการน้ีจะส่งผลให้
ผู้สมัครรับเลือกต้ังที่ มี เงินทุนจํานวนน้อยไม่สามารถแข่งขันกับผู้ สมัครรับเลือกต้ังที่ มี เงินทุน 
จํานวนมากได้ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม อีกทั้งไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังน้ัน คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงควรกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรโดยคํานึงถึงเห็นควรใช้ข้อเสนอทางเลือกที่ 4 ซึ่งเป็นการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยใช้ทั้งหลักความเท่าเทียม (Equality) และหลักความเป็นธรรม 
(Fair) รวมกัน โดยมีลักษณะครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านความเสมอภาค (Equality) ความยุติธรรม (Fair) 
ความเป็นกลางปราศจากอคติ (impartiality) ความไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (even-handed) 
โดยนําแนวคิดการบริหารจัดการในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศญ่ีปุ่นมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย อีกทั้งจากผลจากการสํารวจสอบถามที่ได้มา ค่าใช้จ่ายที่มีจํานวนสูง
และมีความแตกต่างกันมากระหว่างผู้สมัคร คือ 1) ค่าจัดทําป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
โฆษณาหาเสียง  2) ค่าจ้างแรงงาน  3) ค่าเช่ายานพาหนะ ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง  ทั้งน้ี ภาครัฐโดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง จะต้องจัดทําสื่อรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครและพรรค
การเมืองทราบ ออกมาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังของผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยกําหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองจะต้องแต่งต้ัง
บุคคลที่มีความรู้ทางบัญ ชีเพ่ือเป็นสมุห์ บัญ ชีเลือกต้ังในการเลือกต้ังและที่สําคัญ  สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังต้องสนับสนุนในการณรงค์หาเสียงเลือกต้ังอย่างเต็มที่ เช่น จัดเวทีกลางใน
การปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง การจัดสถานที่กลางเพื่อติดต้ังป้ายประกาศ
โฆษณาหาเสียงให้ในทุกเขตเลือกต้ัง เพ่ือที่จะให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังจากพรรคการเมืองมีความเท่าเทียม 
ยุติธรรม ไม่มีการเหล่ือมล้ํากันในด้านทุนทรัพย์ในการหาเสียงรับสมัครเลือกต้ัง กําหนดจํานวนแรงงานที่
จะมาช่วยผู้สมัครหาเสียง กําหนดจํานวนและขนาดของยานพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงเลือกต้ัง   
ค่าใช้จ่ายอ่ืนสามารถนําส่วนที่สูงที่สุดมาเป็นตัวกําหนดโดยเพ่ิมภาวะเศรษฐกิจอีกร้อยละ 15-20       
ส่วนการเผยแพร่นโยบายของพรรคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ควรที่จะต้องจัดให้
พรรคการเมืองได้แถลงนโยบายในการหาเสียงของพรรคการเมืองทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ของภาครัฐอย่าง
เท่าเทียม โดยทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจําเป็นต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี    



  1) แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ เก่ียวกับ
กําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ให้ครอบคลุมในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากน้ีควรกําหนดให้พรรค
การเมืองมีหน้าที่ป้องกันการทุจริตการเลือกต้ังภายในพรรคการเมืองด้วย และให้คณะกรรมการการ
เลือกต้ังประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครแต่ละคนที่จะใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังและกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือในกรณีที่ผู้สมัครในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองใดได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการ
เลือกต้ังเป็นจํานวนเท่าใดให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย  

  2) ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย
ของสมุห์บัญชีเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ซึ่งต้องกําหนดขั้นตอน 
กระบวนการดําเนินการ และระยะเวลาให้ชัดเจน  

  3) ออกมาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการรณรงค์หาเสียง
เลือกต้ังของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยกําหนดให้ผู้สมัครและพรรค
การเมืองจะต้องแต่งต้ังบุคคลที่มีความรู้ทางบัญชีเพ่ือเป็นสมุห์บัญชีเลือกต้ังในการเลือกต้ัง 

  4) จัดทําคู่มือการจัดทําบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกต้ัง และ
แผ่นซีดีโปรแกรมการจัดทําบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกต้ัง เพ่ือแจกจ่ายให้กับผู้สมัคร
และพรรคการเมือง 

  5) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังต้องจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่จะทํา
หน้าที่เป็นสมุห์บัญชีเลือกต้ังของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ควรมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรมสมุห์บัญชีเลือกต้ังไว้เพ่ือให้ผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองแต่งต้ังจากบุคคลที่ผ่านการอบรมจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเท่าน้ัน 

  6) ภายหลังการเลือกต้ังให้แต่งต้ังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนท่ีมีความรู้
ความชํานาญทางการเงินและบัญชีเพ่ือประจําศูนย์ประสานงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
ประกอบด้วย ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสรรพากรอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และทรงคุณวุฒิ
หรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชีจํานวนไม่เกิน 5 คน เพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือและแบบแบ่งเขตเลือกต้ังโดยในการแต่งต้ังให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ  

 เอกสารการศึกษาส่วนบุคคลฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาและ
การช้ีแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้บริหารและคณาจารย์หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ังระดับสูง 
รุ่นที่ 8 (พ.ส.ต.8) ซึ่งได้ให้แหล่งความรู้และประสิทธิประสาทวิชาความรู้ต่างๆ ในการศึกษาตลอด
ระยะเวลาที่ได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งน้ี 
 ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พิชิต  รัชตพิบุลภพ ที่มีบทบาทสําคัญ
เป็นอย่างมากที่กรุณาให้คําปรึกษาแนะนําและสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดทําเอกสารการศึกษาส่วน
บุคคลฉบับน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง
ระดับสูง รุ่นที่ 8 (พ.ส.ต.8) ที่ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานด้านต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีด้วยความมีมิตรไมตรีที่ดีย่ิง ขอขอบคุณผู้แทนของพรรคการเมือง นักวิชาการ และพนักงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังในการให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ ขอกราบขอบพระคุณ
บิดา มารดา และครอบครัว ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นักศึกษา พ.ต.ส.8 ทุกท่าน ที่ได้ให้การดูแลสนับสนุนในทุกๆ 
เรื่อง และเป็นกําลังใจด้วยดีเสมอมา รวมไปถึงทุกๆ ท่านที่มิได้เอ่ยนามในที่น้ี ที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียน
และการจัดทําเอกสารการศึกษาส่วนบุคคลฉบับน้ีจนสําเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ 
 คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากเอกสารการศึกษาส่วนบุคคลฉบับน้ี ผู้ศึกษาขอมอบบูชา
พระคุณบิดา มารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสําเร็จครั้งน้ี และขอน้อมบูชา
บูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ด้วยรักและเมตตาเสมอมา  ห าก ผ ล ก า รศึ ก ษ า น้ี      
มีข้อบกพร่องประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในการศึกษาครั้งต่อไป  
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
      ปัจจุบันเงินได้กลายมาเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างย่ิงในการเลือกต้ัง โดยปริมาณเงินที่ถูก
นําไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังแต่ละคร้ังมีจํานวนมหาศาล หากอนุญาตให้พรรคการเมืองและผู้สมัคร
รับเลือกต้ังสามารถใช้เงินในการเลือกต้ังได้อย่างไม่จํากัด บรรดาพรรคการเมืองขนาดกลางหรือพรรค
การเมืองขนาดเล็กที่ไม่มีเงินมากนัก อาจไม่สามารถดําเนินกิจกรรมเพ่ือแข่งขันกับพรรคการเมืองใหญ่ๆ 
ได้เลย แต่จะทําให้การเลือกต้ังกลายเป็นเพียงการประมูลตําแหน่งระหว่างผู้สมัครที่ให้ราคาสูงสุดก็จะได้
เป็นผู้ชนะ ซึ่งการกระทําดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นวิถีทางในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วม แต่กลายเป็นการปกครองแบบธนาธิปไตยที่นักการเมืองที่มีอํานาจทางการเงินมากเป็นผู้ปกครอง
ประเทศแทนท่ีจะเป็นประชาชนทุกคนในประเทศ พร้อมทั้งผลักดันให้สังคมก้าวไปสู่สังคมทุนนิยมแบบ
ระบบอุปถัมภ์ นักการเมืองที่ได้รับเลือกต้ังก็จะไม่สนใจหรือให้ความสําคัญกับปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชน แต่จะสํานึกในบุญคุณของผู้ที่ให้การสนับสนุนทางการเงินที่ช่วยให้ตนเอง
สามารถเอาชนะผู้สมัครคนอ่ืนๆ ดังน้ัน การตัดสินใจในนโยบายต่างๆ จึงไม่ได้ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
ประเทศหรือประชาชน แต่เป็นไปเพ่ือตอบสนองผลประโยชน์ให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุนตนเองหรือพรรค
การเมืองที่ตนเองสังกัดเพียงเท่าน้ัน และเมื่อในการสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมี
ค่าใช้จ่าย เป็นจํานวนมาก ย่อมทําให้ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังมิได้มีความประสงค์ที่จะอาสาเข้ามาทํางาน
เพ่ือประเทศชาติและประชาชนอย่างบริสุทธ์ิใจ แต่เข้ามาเพ่ืออาศัยช่องทางต่าง ๆ ทําการถอนทุน    
ที่ตนเองและผู้สนับสนุนออกไปกลับคืนมา ปัญหาเหล่าน้ีกระทบถึงความสง่างามในการเข้าสู่ตําแหน่ง
ของนักการเมือง รวมท้ังกลายเป็นวงจรอุบาทว์ไม่สิ้นสุด ยกตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ที่ออกแบบให้มีพรรคการเมืองสามารถจัดต้ังได้ง่าย ทําให้เกิดพรรคการเมือง
ขนาดเล็กจํานวนมาก แต่กําหนดให้มีเขตเลือกต้ังขนาดใหญ่ ทําให้การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตแต่ละคนมีค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมาก พรรคการเมืองจึงต้องพยายามแสวงหานายทุนมาเป็น
ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้สมัครที่อยู่ในสังกัดพรรคการเมือง ซึ่งก็เป็นที่เช่ือได้ว่าเมื่อได้รับ
เลือกต้ังเข้าไปแล้ว ต้องมีการถอนทุนของตนเองคืนไม่ว่าจะด้วยวิธีการทุจริต หรือการกําหนดนโยบาย
รัฐบาลให้เอ้ือกลุ่มทุนที่ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองของตนเอง 
 นับ ต้ังแต่ พ .ศ . 2475 ที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อมีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกต้ังขึ้นมา ผู้มีอํานาจในสมัยน้ันก็มีแนวความคิดที่
จะวางหลักเกณฑ์เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เช่น วงเงินสูงสุดของค่าใช้จ่าย รายการที่จะใช้จ่ายได้ 
การย่ืนรายการค่าใช้จ่ายหลังจากการเลือกต้ังเสร็จสิ้น และการห้ามจูงใจ  ให้ลงคะแนนเลือกต้ังด้วย
วิธีการต่าง ๆ เป็นต้น แต่ไม่มีการกําหนดกลไกในการตรวจสอบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพไว้ โดยหาก
พบความผิดต้องส่งดําเนินคดีในศาลเท่าน้ัน 
 นับต้ังแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 เป็นต้นมา การเลือกต้ังเป็นกิจกรรม 
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ที่มีการใช้เงินเป็นจํานวนมากทั้งในแบบที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยสังเกตได้จากเม่ือฝ่ายหน่ึง
เริ่มมีการใช้จ่ายเงินจํานวนมากแล้วผู้สมัครรับเลือกต้ังอีกฝ่ายหน่ึงก็ไม่แน่ใจว่าตนได้ ใช้จ่ายเงินไป
เพียงพอแล้วหรือไม่ที่จะทําให้ตนเองชนะการเลือกต้ัง ทําให้เกิดความหวั่นเกรงว่าจะเสียเปรียบกันจะไม่
เสมอภาคกัน จึงได้มีการนําแนวความคิดในการกําหนดวงเงินค่าใช้จ่าย ในการเลือกต้ังขึ้นมาใหม่ โดยให้
คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้ดําเนินการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับการเลือกต้ังเป็น
ครั้งๆ ไป แบ่งเป็นการจํากัดจํานวนค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
2544 คณะกรรมการการเลือกต้ังได้กําหนดให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 
1,000,000 บาท ส่วนในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548 กําหนดให้ผู้สมัครใช้จ่ายได้
ไม่เกินคนละ 1,500,000 บาท จนมาถึงการเลือกต้ังครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 กําหนดให้
ผู้สมัครใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 1,500,000 บาท สําหรับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกต้ัง และพรรคการเมืองจํานวนไม่เกินจํานวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือคูณกับจํานวนเงินข้างต้น ซึ่ง
นับต้ังแต่ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548 จนถึงการเลือกต้ังคร้ังล่าสุด เมื่อวันที่            
2 กุมภาพันธ์ 2557 การกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้ัน ยังเป็น
อัตราเดิม คือ 1,500,000 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร
รับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคณะกรรมการการเลือกต้ังมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมกับผู้สมัคร
รับเลือกต้ังหรือพรรคการเมืองที่มีเงินทุนน้อย อีกทั้งไม่สอดคล้องทันสมัยเหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีที่มี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย 
 ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือศึกษาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่ามีหลักเกณฑ์หรือวิธีการอย่างไร เพ่ือให้มีความเสมอภาคและ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมถึงเพ่ือเป็นการปรับปรุงพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ในการกําหนด
จํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป                                                            
1.2 ประเด็นปัญหาเชิงนโยบาย  
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในคราวเลือกต้ังที่ผ่านๆมานั้น ยังไม่สะท้อนภาพความเป็นจริงของการใช้จ่ายเงินของผู้สมัครรับ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรด้วยวิธีการนี้จะส่งผลให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังที่มีเงินทุนจํานวนน้อยไม่สามารถแข่งขันกับผู้สมัครรับ
เลือกต้ังที่มีเงินทุนจํานวนมากได้ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม อีกทั้งไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน จึงควรศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสําหรับการเลือกต้ังในครั้งถัดไป เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและเป็น
ธรรมแก่ผู้สมัครทุกฝ่าย  
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1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.3.1 เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยและต่างประเทศ   
 1.3.2 เพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีความเสมอภาคและเป็นธรรม 

1.3.3 เพ่ือเสนอแนวทางในการกําหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมี
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอนาคต 

1.4 การรวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษา 
การรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือเก็บ

รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยศึกษาเน้ือหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งวุฒิสภา พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองในส่วนที่เก่ียวกับการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ  
ข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง หนังสือรวมกฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังและ
พรรคการเมืองของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง เอกสารข้อมูลเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต่างประเทศ เอกสาร 
วารสาร และงานวิจัยวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth 
interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลจาก ผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 
ผู้แทนพรรคการเมือง นักวิชาการ และผู้ที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

1.5 นิยามศัพท์  
 ข้อเสนอเชิงนโยบาย หมายถึง ข้อเสนอแนะ (recommendations) แนวทางปฏิบัติที่อาจจะ
เป็นไปได้ ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหน่ึงในระดับนโยบาย ที่ผู้วิจัย/ผู้นําเสนอ จะ
สื่อสารแก่บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอํานาจหน้าที่ในการตัดสินใจ (decision-makers) เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนหรือปรับปรุงแก้ไขนโยบายหรือกลยุทธ์ต่างๆ ต่อไป  
 หลักเกณฑ์  หมายถึง กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการสมัครรับเลือกต้ัง ค่าจ้างแรงงาน ค่า
เช่า ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่
เก่ียวข้องกับการหาเสียงเลือกต้ัง 
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมายถึง การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้
ได้คนดีเข้าไปในสภา  
 พรรคการเมือง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางกิจการบ้านเมืองอย่างเดียวกัน คือ มี
ความคิดด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองในแนวทางเดียวกัน ร่วมกันจัดต้ัง และจดทะเบียนเป็น
พรรคการเมืองตามกฎหมาย 
 ผู้สมัคร หมายถึง ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมายถึง ตัวแทนของประชาชนที่ได้รับเลือกต้ังมาทําหน้าที่ ในสภา
นิติบัญญัติ โดยประชาชนเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเขตเลือกต้ัง หมายถึง ท้องที่ 
ที่กําหนดเป็นเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 1.6.1 ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 1.6.2 นําผลการศึกษาไปพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีความเป็นธรรม 
 1.6.3 เป็นแนวทางในการนําเสนอวิธีการกําหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 ในบทน้ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการกําหนดหลักเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทางการเมือง 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
 2.4 ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทางการเมือง 
 การพัฒนาทางการเมือง ได้มีนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กันเป็นจํานวน
มาก และก็มีหลายท่านที่ได้ให้ความหมายไว้ที่คล้ายคลึงกัน 
 ลู เซี ย น  พ าย  (Pye) ไ ด้ เขี ย น ห นั งสื อ ช่ื อ  Aspect of Political Development และ 
ได้รวบรวมความหมายของพัฒนาการทางการเมืองที่นักรัฐศาสตร์ให้ไว้พอสรุปได้ดังน้ี1 
 1. พัฒนาการทางการเมือง คือ รากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ Political Development as 
the Political Prerequisite of Economic Development พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของ
การเมืองอันจําเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงเป็นสภาพทางการเมืองอันช่วยสนับสนุนความ
เจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
 2. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองในสังคมอุตสาหกรรม  Political 
Development as the Politics Typical of Industrial Societies โด ยมี ค วาม เช่ื อ ว่ า ใน สั งคม
อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นแบบประชาธิปไตย หรือเผด็จการ จะมีมาตรฐานของพฤติกรรมและ 
การดําเนินการเมืองที่มีลักษณะของการพัฒนาทางการเมือง อันเป็นตัวอย่างแก่ระบบอ่ืน ๆ เช่น 
การปกครองมีลักษณะที่มีเหตุมีผล มีความรับผิดชอบ เน้นการให้สวัสดิการ และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนอย่างน้อยในระดับหน่ึง 
 3. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้เป็นสมัยใหม่Political 
Development as Political Modernization 
 4. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการดําเนินงานของรัฐชาติ Political Development as 
the Operation of a Nation – State ซึ่งมีลักษณะที่รัฐบาลมีอํานาจครอบคลุมทั้งประเทศ ประชาชน
มีความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยอิทธิพลของลัทธิชาตินิยม และมีความเป็นพลเมืองของรัฐอย่าง
แท้จริง สถาบันของรัฐจะต้องสามารถดําเนินนโยบายที่สะท้อนให้เห็นถึงลัทธิชาตินิยม และความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันในชาติ กล่าวอีกนัยหน่ึงการพัฒนาทางการเมืองเป็นเรื่องราวของการสร้างชาติ 
(Nation – building) 

                                                 
 1ลูเซียน พาย (Pye) อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2538 : 6 
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 5. พัฒนาการทางการเมือง คือ การพัฒนาการบริหารและกฎหมาย Political development as 
Administrative and Legal Development เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบราชการและระบบกฎหมาย ให้มี
ความก้าวหน้าทันกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 6. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการระดมประชาชนและการมีส่วนร่วมทาง 
การเมือง Political Development as Mass Mobilization and Participation เป็นการขยายการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองที่จํากัดอยู่แต่ชนช้ันนําตามแบบของสังคมจารีตประเพณีมาสู่มวลชนโดยเห็นว่าใน
ระบบการเมืองที่พัฒนาแล้วการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 7. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย Political 
Development as the Building of Democracy ความหมายน้ีมีผู้นิยมใช้กันมาก แต่ถูกโจมตีเสมอว่า
เป็นความหมายที่ลําเอียงเพราะเห็นว่าระบบการเมืองในรูปอ่ืนที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่เป็นระบบที่พัฒนา 
 8. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของเสถียรภาพและการเปล่ียนแปลงที่ เป็นระเบียบ 
Political Development as Stability and Orderly Change หลายคนมีความเห็นว่า ประชาธิปไตย กับ
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมืองได้ ฉะน้ันการพัฒนาทาง
การเมืองจึงเป็นเรื่องของความสามารถของระบบการเมืองในการรักษาเสถียรภาพและดูแล ให้การ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีระเบียบ ไม่วุ่นวาย ความวุ่นวายไม่ควรจะเป็นเรื่องของการพัฒนาการทาง
การเมือง ควรจะเป็นเรื่องของความเสื่อมทางการเมืองมากกว่า 
 9. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเร่ืองของการระดมกําลังและอํานาจPolitical Development as 
Mobilization and Power ความหมายนี้เป็นการเน้นถึงประสิทธิภาพของระบบการเมืองในการทํางาน 
ระบบการเมืองใดสามารถระดมสรรพกําลังในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้มีอํานาจในการดึง
ประชาชนให้ปฏิบัติตามความต้องการของระบบได้ ถือว่าเป็นระบบที่มีการพัฒนา ความสามารถในการ
ระดมสรรพกําลังรวมถึงความสามารถในการแบ่งสรรทรัพยากรและสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายให้กับสมาชิก
ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
 10. พัฒนาการทางการเมืองเป็นลักษณะอันหน่ึงของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม Political 
Development as One Aspect of A Multi – dimensional Process of Social Changการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมน้ันประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านและการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองถือว่าเป็น
ลักษณะอันหน่ึงของกระบวนการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ของสังคมคือ ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม ต่างมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้นการเปล่ียนแปลงในด้านหน่ึงย่อมกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในด้าน
อ่ืนๆ ได้ จากความหมายของการพัฒนาทางการเมืองทั้ง 10 ความหมายเหล่าน้ี Pye ไม่ได้ระบุว่า 
ความหมายของการพัฒนาการทางการเมืองเหล่าน้ันผิด เพียงกล่าวว่าอาจไม่สมบูรณ์เท่าน้ัน Pye ได้
เสนอแนะการมองการพัฒนาการทางการเมืองในอีกลักษณะหน่ึง คือ ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบของ
การพัฒนาทางการเมือง Pye ได้เสนอองค์ประกอบ 3 ประการ ของการพัฒนาทางการเมืองไว้ ดังน้ี 
 1) ความเท่าเทียมกัน (equality) ความเท่าเทียมกันน้ีมิได้หมายแต่เฉพาะความเท่าเทียม
กันตามกฎหมายหรือสิทธิเท่าเทียมกันในทางการเมืองของประชาชนเท่าน้ัน แต่ยังรวมความถึง การเข้า
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั้งในระบบประชาธิปไตย และในระบบเผด็จการเป็นแต่เพียงใน
ระบบเผด็จการ การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องของการระดมกําลังพลังจากรัฐบาลความเท่า
เทียมกันน้ียังหมายถึงการเข้าดํารงตําแหน่งทางการเมือง ควรเป็นเรื่องของความสามารถของบุคคลไม่ใช่
เรื่องของชาติตระกูลเป็นเกณฑ์ เช่น ในอดีตผู้นําประเทศ เป็นเจ้าผู้ครองแคว้น กษัตริย์ หรือบรรดาขุน
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นางมักได้รับตําแหน่งโดยการสืบสายโลหิต บิดา เป็นกษัตริย์บุตรก็ได้เป็นกษัตริย์ บิดาเป็นขุนนาง บุตรก็
มักเป็นขุนนาง แต่ระบบการเมืองในปัจจุบันผู้นําประเทศไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี
ล้วนแล้วแต่เป็นโดยอาศัยความสามารถส่วนตัวของการสืบตระกูล 
 2) ความสามารถของระบบการเมือง (capacity) ความสามารถน้ีเก่ียวกับการดําเนิน
นโยบาย (output) ของระบบ เป็นเรื่องของความสามารถของระบบว่า จะผลักดันสังคมและระบบ
เศรษฐกิจให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้นําต้องการได้มากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องของประสิทธิภาพ การ
ดําเนินงานของรัฐบาล ของผู้นําทางการเมือง รวมทั้งสภาพต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน ของ
รัฐบาล ระบบการเมืองที่มีความสามารถสูงจะสามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี มีความสามารถที่จะให้นโยบายได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นการทํางานของรัฐบาล จะต้องยึดถือความเป็นเหตุเป็นผล (rationalist) และหลักทางโลก 
(secular) ในการบริหารงานซึ่งหมายความว่าจะต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริง ไม่ใช่ยึดถือเรื่องของ
โหราศาสตร์ เรื่องของดวงหรือไสยศาสตร์ 
 3) การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชํานาญเฉพาะ
differentiation and specialization) ในระบบการเมืองที่พัฒนาแล้วจําต้องมีการจําแนกหน่วยงาน
ออกไปตามความสามารถเฉพาะอย่างย่ิง มีความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจง ถือว่าเป็นการแบ่งแยกการ
ทํางานตามความสามารถ เช่น มีสภาเป็นผู้ออกกฎหมาย มีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหาร มีศาลเป็น ผู้
ตัดสินคดี มีระบบราชการซึ่งแบ่งเป็นกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทําหน้าที่ตามความชํานาญของตน เป็น
ต้น แต่การแบ่งแยกเช่นน้ีไม่ใช่ก่อให้เกิดการแตกแยกและเป็นอิสระเอกเทศ โดยต้องมีการร่วมมือกัน 
ประสานงานกัน และต้องสอดคล้องกับการรวมตัวกันในชาติ 
 Eisestadth ได้นิยามความหมายของพัฒนาการทางการเมืองว่า หมายถึง ความสามารถของ
ระบบการเมืองในการประคับประคองความต้องการและองค์การทางการเมืองแบบใหม่ๆ ไว้ให้ได้การ
พัฒนาการเมืองมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ2 
 (1) มีการทําให้เกิดโครงสร้างทางการเมืองที่มีความแตกต่างในบทบาทและสถาบัน 
การเมืองมากขึ้น และมีจุดมุ่งประสงค์ทางการเมืองที่ชัดเจนที่คนส่วนใหญ่ยึดถือและขึ้นต่อรัฐบาลเดียวกัน 
 (2) ขอบข่ายของกิจกรรมการเมือง การบริหาร และการรักษาความสงบเรียบร้อยความ
ปลอดภัยของปวงชนจะต้องแผ่ขยายไปอย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ของสังคม 
 (3) อํานาจทางการเมืองจะต้องแผ่ขยายไปยังกลุ่มชนทุกหมู่เหล่าโดยทั่วถึง 
 (4) มีผู้นําสมัยใหม่เขา้ไปแทนที่ผู้นําแบบโบราณ และเป็นที่ยอมรับถูกต้องตามกฎหมาย 
 Organ ski ได้เขียนความหมายของการพัฒนาการทางการเมืองในหนังสือ The Stages of 
Political Development ว่าการพัฒนาการทางการเมือง หมายถึง “การเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐบาล
ในการใช้คนและทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ และหน้าที่ของรัฐบาลย่อม
เปลี่ยนไปตามขั้นตอนของการพัฒนา”3 
 ลิขิต ธีรเวคิน อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เขียนแนวความคิดเรื่อง
ทฤษฎีพัฒนาการเมืองในเอกสารเรื่อง “ทฤษฎีพัฒนาการเมือง : การสํารวจข้อดีข้อเสียและการนําเสนอ

                                                 
 2 Eisestadth อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน , 2538 : 48   
 3 Organski  (อ้างถึงใน วินัย ทองหลิม , 2547 : 27 
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แนวทฤษฎีใหม่” ได้ให้ความหมายของการพัฒนาการเมือง หมายถึง กระบวนการเพ่ิมความสามารถของ
ระบบการเมือง โดยอาศัยผู้นําการเมืองอุดมการณ์การพัฒนาสถาบันการเมืองเพ่ือให้เกิดการสนับสนุน
เพ่ือตอบสนองต่อการเรียกร้องของสังคมซึ่งลิขิต ธีรเวคิน ได้ขยายความไว้ว่า การพัฒนาการเมืองเป็น
เรื่องที่เก่ียวกับความสามารถของระบบกับการตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีส่วนประกอบ
อ่ืนๆ ซึ่งจําเป็นสําหรับการพัฒนามีอยู่ 5 ประการ ดังน้ี4 
 1. ความเป็นผู้นําทางการเมือง (Political Leadership) 
 2. สถาบันทางการเมือง (Political Institution) 
 3. อุดมการณ์ทางการเมือง(Political Ideology) 
 4. การสนับสนุนจากมวลชน(Popular Support) 
 5. การระดมทรัพยากร (Mobilization of resources) 
 ซึ่งทั้งห้าสิ่งดังกล่าวเป็นฐานสําคัญของการเพ่ิมความสามารถของระบบการเมือง (capacity) 
เพ่ือจะนําไปสู่การสนองความต้องการของสังคม (demands) การท่ีสามารถจะสนองความต้องการของ
สั งค ม น้ั น จ ะ ต้ อ งส าม ารถ ส ร้ า งค ว าม เ ช่ื อ ม โย งร ะห ว่ า งร ะบ บ ก าร เมื อ งแ ล ะม วล ช น 
ต่อระบบการสร้างความสนับสนุนก็เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการระดมทรัพยากรมนุษย์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และทั้งสองประการดังกล่าวก็เพ่ือไปสู่บ้ันปลาย คือ การตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม (demands or societal demands) 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
 2.2.1 ความหมายของการเลือกต้ัง (Election) 
  พจนานุกรมฉบั บราชบัณ ฑิตยสถาน  พุ ทธศั กราช  2542 ได้ ให้ ความหมายว่า 
การเลือกต้ัง หมายถึง การเลือกบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนตนในกรณีต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล เป็นต้น” 
  พรศักด์ิ  ผ่องแผ้ว5  ได้ให้ความหมายว่า การเลือกต้ัง หมายถึง กิจกรรมท่ีสําคัญย่ิงใน
กระบวนการทางการเมืองและการปกครองเพราะการเลือกต้ังเป็นการแสดงออกซ่ึงเจตจํานงของประชาชน
ในการปกครองประเทศ เจตจํานงดังกล่าวปรากฏอยู่ในลักษณะของการเรียกร้องหรือสนับสนุนต่อการ
ตัดสินใจทั้งหลายในระบบการเมือง 
  วิสุทธ์ิ โพธิแท่น6  ได้ให้ความหมายว่า การเลือกต้ัง หมายถึง การท่ีบุคคลได้เลือกบุคคลหน่ึง
หรือบุคคลจํานวนหนึ่งจากหลายๆ คน หรือเลือกจากบัญชีรายช่ือผู้เข้าสมัครรับเลือกต้ังบัญชีหน่ึงหรือ
บัญชีจํานวนหน่ึงจากบัญชีรายช่ือหลายๆ บัญชี เพ่ือให้ไปกระทําการอันหน่ึงอันใดแทนตน 
 วัชรา ไชยสาร7 ได้ ให้ความหมายว่า การเลือกต้ัง หมายถึ ง กิจกรรมทางการเมือง 
ที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยได้มีส่วนร่วมทางการเมือง (participation) อันเป็นกลไก 

                                                 
 4 ลิขิต ธีรเวคิน อ้างถึงใน วินัย ทองหลิม, 2547 : 27 
 5พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว, อ้างถึงใน วัชรา ไชยสาร, ระบบการเลือกต้ังกับการเมืองไทยยุคใหม่ . 
(กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544), น.10. 
 6วิสุทธ์ิ โพธิแท่น, อ้างถึงใน วัชรา ไชยสาร, ระบบการเลือกต้ังกับการเมืองไทยยุคใหม่. (กรุงเทพฯ 
: นิติธรรม, 2544), น.9. 
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ที่แสดงออกซึ่งเจตจํานงของประชาชนที่ เรียกร้อง หรือสนับสนุนให้มีการกระทําหรือการละเว้น 
การกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงในทางการเมือง หรือตัดสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยประชาชนท่ัวไปเลือกผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์นโยบายและวิสัยทัศน์
สอดคล้องกับตนด้วยความวาดหวังว่าผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่ตนเลือกให้ไปใช้อํานาจอธิปไตยแทน
ตนน้ันจะนําอุดมการณ์ และนโยบายในการบริหารประเทศและทําหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง
การเลือกต้ังจึงเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองปกครองของประชาชนนั่นเอง 
 2.2.2 หลักเกณฑ์การเลือกต้ังที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล  
 การเลือกต้ังจะมีคุณค่าสมควรแก่การยกย่องว่า ได้ดําเนินไปตามครรลองของระบอบ
ประชาธิปไตย และถือว่าเป็นฐานที่มาของความชอบธรรมในอํานาจของรัฐบาล และผู้ปกครองจะต้อง
ดําเนินไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลดังน้ี8 
 1) หลักความเป็นอิสระแห่งการเลือกต้ัง หมายความว่า การเลือกต้ังต้องกระทําโดยเสรี ไม่
มีการบังคับ กดขี่ จ้างวาน หรือใช้อิทธิพลใด ๆ ซึ่งหมายความว่า เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะคอยเฝ้าดูแล และ
ดําเนินการให้การเลือกต้ังเป็นไปโดยเสรีปราศจากการบีบบังคับข่มขู่ด้วยประการใดๆ ไม่ว่าการใช้อามิส
สินจ้างหรือใช้อิทธิพลบีบบังคับ รัฐเองก็ต้องไม่กดขี่ จ้างวาน หรือใช้อิทธิพลบังคับ ให้ราษฎรไปเลือกต้ัง 
การเลือกต้ังที่ปราศจากอิสระ ผู้ปกครองจะอ้างว่าตนมีอํานาจโดยชอบธรรมไม่ได้ 
 2) หลักการเลือกตามกําหนดเวลา (Periodic Election) หมายความว่า           เมื่อ
เลือกต้ังไปแล้วก็ต้องเลือกต้ังใหม่อีก โดยกําหนดระยะเวลาแน่นอน เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี เพ่ือให้
ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนราษฎรว่าปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของประชาชน
หรือไม่ เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเปล่ียนแปลงตัวผู้แทนราษฎรคนเดิม หรือเลือกผู้สมัคร รับเลือกต้ังคน
ใหม่และเพ่ือให้ประชาชนสามารถควบคุมผู้แทนของตนได้ 
 3) หลักการเลือกต้ังอย่างแท้จริง (Genuine Election) หมายความว่า หลักการเลือกต้ังที่
บริสุทธ์ิเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย ปราศจากการครอบงําและเล่ห์กลทางการเมือง ปราศจากการใช้
อิทธิพลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคม วิธีการที่จะทําให้การเลือกต้ังเป็นการ
เลือกต้ังอย่างแท้จริง คือ 
   3.1 จัดให้ราษฎรจัดการเลือกต้ังของตัวเองให้มากที่สุด โดยการให้ราษฎรมีส่วน
ร่วมในการเลือกต้ัง เช่น เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน เป็นต้น 
   3.2 จัดให้มีวิธีการคัดค้านการเลือกต้ัง 
 4) หลักการออกเสียงทั่วไป (Universal Suffrage) หมายความว่า การให้สิทธิเลือกต้ังแก่
ประชาชนท่ัวไปโดยไม่มีการกีดกัน หรือจํากัดสิทธิบุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นพิเศษ เน่ืองจากเพศ ผิว
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ตราบใดที่ประชาชนผู้น้ันขาดคุณสมบัติ  
 2.2.3 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
 คณะกรรมการการเลือกต้ัง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี9 

                                                                                                                                              
 7วัชรา ไชยสาร, ระบบการเลือกต้ังกับการเมืองไทยยุคใหม่ . (กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544), น.9. 

8หยุด แสงอุทัย. คําอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511. (กรุงเทพฯ : 
นําเซียการพิมพ์ , 2512), น. 10-16 . 
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  1) ควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดให้ มี การเลื อกต้ั งหรือสนับสนุนการสรรหา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณี รวมทั้ง
การออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
  2) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการทั้งหลายอันจําเป็นหรือดําเนินการเพ่ือให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้การเลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติ
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
  3) วางระเบียบเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังและการดําเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง 
ผู้สมัคร รับเลือกต้ัง และผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและกําหนดหลักเกณฑ์
การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกต้ังมีความเสมอภาคและมีโอกาสทัดเทียมในการหา
เสียงเลือกต้ัง 
  4) วางระเบียบเก่ียวกับการช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกต้ังตามมาตรา 25 
  5) วางระเบียบเก่ียวกับข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับ
เลือกต้ัง และผู้มีสิทธิเลือกต้ังในส่วนที่เก่ียวกับการเลือกต้ัง และการตอบข้อหารือของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งน้ี โดยต้องตอบข้อหารือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อหารือ 
และจะปฏิเสธไม่ตอบข้อหารือเพราะเหตุที่เรื่องน้ันยังไม่เกิดขึ้นมิได้ 
  6 ) วางระเบียบหรือ ให้ ความ เห็นชอบในการป ฏิ บั ติห น้ าที่ ของคณะรัฐมนตรี 
ในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องดังต่อไปน้ี 
  (1) ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือ
เงินเดือนประจํา พนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ตามท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทน 
  (2) ให้ความเห็นชอบในการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น 
  (3) วางระเบียบเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทํา
การใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกต้ังหรือให้ความเห็นชอบในการดําเนินการดังกล่าว 
  ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ รวมท้ังคํานึงถึงความสุจริตและเที่ยง
ธรรมความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมในการเลือกต้ัง 
  7) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
คํานวณเป็นเงินได้ให้แก่พรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของพรรค
การเมืองและผู้สมัครรับเลือกต้ัง รวมท้ังการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปิดเผย

                                                                                                                                              
9สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง. รวมกฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ัง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2554. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิสม่า เอเชีย จํากัด, 2554), น. 112-114. 
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และการควบคุมการจ่ายเงินหรือรับเงินเพ่ือประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกต้ัง ทั้งน้ี โดยให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
  8) มีคําสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเป็นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  9) ดําเนินการแบ่งเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกต้ังและการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมท้ังจัดให้มีบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ
เลือกต้ัง 
  10) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น
เก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  11) ส่งเร่ืองไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา ในกรณีที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหน่ึงสิ้นสุดลง
หรือส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรี คนใดคนหน่ึงสิ้นสุดลง 
  12) สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามที่กฎหมายบัญญัติหรือสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่หรือออก
เสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกต้ังใดหน่วยเลือกต้ังหน่ึงหรือทุกหน่วยเลือกต้ังหรือสั่งให้มีการนับ
คะแนนใหม่ เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกต้ังน้ันๆ 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งน้ี หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนด 
  13) ประกาศผลการเลือกต้ัง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และผลการออกเสียง
ประชามติ 
  14) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชน
เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน และการช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกต้ังตามมาตรา 25 ทั้งน้ี 
การจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
  15) วางระเบียบเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับการแต่งต้ังให้มีอํานาจหน้าที่
เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ 
  16) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและข้อสังเกตเสนอต่อสภาแทนราษฎรและ
วุฒิสภา 
  17) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญอ่ืน หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
 2.3.1 ความหมายของค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
 ค่ า ใช้ จ่ าย ในการ เลื อก ต้ั งของผู้ ส มั ค รรับ เลื อก ต้ั งสม าชิกสภาผู้ แทน ราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้สมัครรับเลือกต้ัง ซึ่งรวมถึงการโฆษณาหาเสียงที่
มีการระบุช่ือหรือหมายเลขของผู้สมัคร หรือเป็นการสื่อสารให้เข้าใจหรือจูงใจให้ไปลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังให้แก่ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 
  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัคร ให้หมายความรวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่
บุคคลใดๆ จ่าย หรือรับว่าจะจ่ายแทนหรือนํามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียง
ในการเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ังโดยความยินยอมของผู้สมัคร ในกรณีที่นําทรัพย์สินมาให้ใช้
คํานวณตาอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่นน้ันๆ  
 2.3.2 ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถแบ่งประเภทการใช้จ่ายได้ตาม
รายการ ดังน้ี10 
  1) ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกต้ัง 
   ได้แก่ ค่าสมัครรับเลือกต้ัง ค่ารูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครรับเลือกต้ัง ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบหลักฐาน การสมัครรับเลือกต้ัง ค่าใบรับรองแพทย์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่าย ในการ
สมัครรับเลือกต้ัง 
  2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําบัญชี ได้แก่ ค่าจ้างสมุห์บัญชีเลือกต้ัง 
  3) ค่าจ้างแรงงาน 
   ได้แก่ ค่าจ้างอาสาสมัครหาเสียงเลือกต้ัง รวมถึงค่าจ้างแรงงานอ่ืนๆ ทุกประเภทท่ี
เก่ียวข้องกับการเลือกต้ังซึ่งไม่ซ้ําซ้อนกับรายการจ่ายในประเภทอ่ืนและไม่ขัดกับสภาพความเป็นจริง
ตามสภาพท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างอาสาสมัครอยู่ในอัตราตามค่าจ้างแรงงานปกติในท้องถิ่นน้ัน 
  4) ค่าเช่าและค่าตกแต่งสถานที่ 
   ได้แก่ ค่าเช่าสํานักงานเพื่อเป็นศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
โดยมิใช่ สํานักงานที่เป็นที่ทําการปกติ ค่าเช่าสถานที่เพ่ือปราศรัยหาเสียง ค่าเช่าสถานที่หรือค่าเช่าพ้ืนที่
เพ่ือติดต้ังป้ายโฆษณา โปสเตอร์ หรือสต๊ิกเกอร์โฆษณาหาเสียง และค่าตกแต่งสถานที่รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่และที่ใช้เป็นศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 
  5) ค่าเช่ายานพาหนะ/ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
   ได้แก่ ค่าจ้างเหมารถยนต์ เรือยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ และค่านํ้ามันเช้ือเพลิง
สําหรับพาหนะเพ่ือการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังตามจํานวนยานพาหนะและจํานวนวันที่กําหนด รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สมัครรับเลือกต้ังและผู้รณรงค์หาเสียงเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ังน้ัน 
  6) ค่าจัดซื้อหรือค่าเช่าวัสดุและอุปกรณ์สําหรับใช้ในการหาเสียงเลือกต้ัง 

                                                 

 10สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง สํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ. 
คู่มือการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว, 2547), น. 38.  
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   ได้แก่ ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุและอุปกรณ์สําหรับใช้ในการหาเสียงเลือกต้ัง 
ทั้งในและนอกสํานักงาน เช่น ค่าจัดซื้อเทปบันทึกเสียง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง แต่ไม่รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ซึ่งใช้ตกแต่งสถานที่หรือใช้ในสํานักงานเป็นประจําก่อนมีประกาศให้มีการเลือกต้ังและ 
ไม่ซ้ําซ้อนกับรายการจ่ายอ่ืน 
  7) ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ 
   ได้แก่ ค่าลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ต ค่าจัดทําหรือ จ้าง
ในการผลิตสื่อเพ่ือการออกอากาศ เช่น เทปวิทยุกระจายเสียง 
  8) ค่าจัดทําป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง 
   ได้แก่ ค่าจัดทําป้าย แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์และเอกสารหรือวัสดุ
อ่ืนๆ ที่มีเป้าหมายเพ่ือการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังที่มีการระบุช่ือหรือหมายเลขของผู้สมัคร ทั้งน้ี ค่าใช้จ่าย ใน
การจัด ทําป้ายให้รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําป้าย ค่าจ้างเขียนป้ายและ ค่าติดต้ังตามจุด 
ต่างๆ แต่ไม่รวมถึงค่าเช่าสถานที่ที่ใช้ในการติดต้ัง 
  9) ค่าสาธารณูปโภคและค่าไปรษณียากร 
   ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์ สําหรับใช้ในศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง
ซึ่งใช้เพ่ือการเลือกต้ังหรือใช้ในสํานักงานซึ่งเกินกว่ารายจ่ายปกติที่เคยเป็นอยู่ ค่าไปรษณี ยากรสําหรับ
จัดส่งเอกสารการหาเสียงไปยังผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
  10) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
    ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการหาเสียงเลือกต้ังที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่
เป็นเหตุให้การเลือกต้ังไม่สุจริต (แยกเป็นประเภทใหญ่ๆ ตามท่ีผู้สมัครเห็นสมควร) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายซึ่ง
ไม่อยู่ในรายการค่าใช้จ่ายตามข้อ 1-8 และเป็นรายการจ่ายที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังใช้จ่ายจริง ในการ
เลือกต้ังและไม่เข้าข่ายรายจ่ายในกิจกรรมที่กฎหมายกําหนดห้ามมิให้ผู้สมัครดําเนินการ 
 2.3.3 การจํากัดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
 เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง11 ได้อธิบายถึงพัฒนาการของการจํากัดวงเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีสาระสําคัญโดยสรุปดังน้ี 
 ปัจจุ บันการเลือก ต้ังเป็น กิจกรรมที่ ใช้ เงินจํ านวนมาก  ทั้ งถูกและผิดกฎหมาย 
เมื่อฝ่ายหน่ึงเร่ิมใช้จ่ายเงินจํานวนมากแล้ว ผู้สมัครรับเลือกต้ังฝ่ายอ่ืนก็ไม่แน่ใจว่าตนได้ใช้จ่ายเงินไป
เพียงพอแล้วหรือไม่ ก็จะทุ่มเงินจํานวนมากบ้าง ซึ่งการทุ่มเงินจํานวนมากเช่นน้ีเป็นการใช้ทรัพยากร
ของชาติอย่างสิ้นเปลืองลงโดยปราศจากความจําเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในสภาวะที่การเมืองไม่มี
เสถียรภาพตกอยู่ในวงจรอุบาทว์ การเลือกต้ังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หากไม่มีการควบคุมการใช้เงิน ให้สม
เหตุผลแล้ว ย่อมเป็นการทุ่มเงินโดยเปล่าประโยชน์ทั้งที่ไม่ทราบว่าเงินที่ตนใช้จ่ายลงไปน้ัน ได้ผลหรือไม่ 
ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อพรรคไทยรักไทยซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสูงถูกยุบ ลงไปแล้ว 
ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองอ่ืนในการเลือกต้ังก็มีแนวโน้มจะลดลงถึงร้อยละ 30 แสดงว่า พรรค
การเมืองต่างๆ ไม่จําต้องทุ่มเทเงินของตนมากเท่าแต่ก่อน เมื่อปราศจากการแข่งขันเรื่องการใช้เงินจาก
พรรคการเมืองอ่ืน 

                                                 
11เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง. “การควบคุมการเงินของพรรคการเมืองตามกฎหมายใหม่”,

http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1197 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560). 
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 สําหรับในการเลือกต้ังครั้งน้ี ค่าใช้จ่ายมีการคาดการณ์ต่างกันไปต้ังแต่ 2,000 ถึง 4,000 
ล้านบาท ทั้งที่การเลือกต้ังที่แท้จริงน้ันควรมีลักษณะเสมอภาค ผู้สมัครทุกคนไม่มีใครได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบกัน ควรเปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาแข่งขันกันได้ โดยไม่ให้ทุนทรัพย์มาเป็นอุปสรรค และต้องไม่
ถูกช้ีขาดโดยเงิน 
 ตั วอ ย่ างของประ เทศที่ ส ามารถควบคุ มการใช้ท รัพ ยากรในการเลื อก ต้ั งได้ 
ค่อนข้างดี มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างตํ่า คือ ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีกฎหมายควบคุมวงเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกต้ังมาต้ังแต่ศตวรรษที่ 19 ซึ่งการเมืองในประเทศอังกฤษนั้นเป็นที่ยอมรับกันว่ามุ่งเน้นแข่งขันกัน
ที่นโยบายของพรรค มิใช่จํานวนเงิน เปิดกว้างให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาทํางานเพ่ือประเทศชาติ 
พรรคการเมืองมีฐานประชาชนมั่นคง ประชาธิปไตยย่ังยืน 
 แม้ แ ต่ ใน สห รัฐอ เม ริ ก า  ซึ่ งศ าล ฎี ก า เค ย วิ นิ จฉั ย ไ ว้ ใน ค ดี  Buckley v. Valeo 
ว่าการจํากัดค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังน้ันขัดกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในท้ายที่สุด 
สหรัฐอเมริกาก็ได้เห็นผลเสียของการไม่จํากัดวงเงินในคดี Watergate และอีกหลายกรณี ทําให้ต้องมี
มาตรการพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังโดยให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังประธานาธิบดีจํากัด
ค่าใช้จ่ายของตนลง หากผู้น้ันสมัครใจจะรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐ 
 สําหรับประเทศไทยน้ันเริ่มจํากัดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังไว้ในพระราชบัญญัติการ
เลือกต้ัง พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ผู้สมัครรับเลือกต้ังจะใช้จ่ายในการเลือกต้ังแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 350,000 
บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้คํานวณจากค่าโฆษณาหาเสียงด้วยวิธีต่างๆ  ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ การจัดหา
สถานที่สํานักงาน ค่าเดินทาง ยานพาหนะ ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างอ่ืนๆ ตามมาตรา 33 ซึ่งต่อมาได้มี
การกําหนดวงเงินขึ้นไปเป็นหน่ึงล้านบาท 
  นอกจากกฎหมายจะจํากัดค่าใช้จ่ายบางประเภทแล้ว ยังห้ามผู้สมัครใช้จ่ายบางประเภท
อีกด้วย ตามมาตรา 35 น่ันคือ การเสนอว่าจะให้ทรัพย์สิน เพ่ือจูงใจประชาชน        การจัดมหรสพ
และการรื่นเริง และการกระทําอ่ืนๆที่เข้าข่ายเป็นการซื้อเสียงประชาชน 
 ผู้สมัครรายใดท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่องค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินห้า
ปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง ห้าปีและหาก
ผู้สมัครใช้จ่ายรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 35 ต้องระวางโทษจําคุกหน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับไม่เกินหน่ึง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 จุดอ่อนของมาตรการน้ี คือ การจํากัดค่าใช้จ่ายของผูส้มคัรโดยไม่ควบคุมคา่ใช้จ่ายของพรรค
การเมืองแต่อย่างใด ซึ่งเป็นช่องโหว่เดียวกับในอังกฤษ น่ันคือ มาตรการน้ีเปิดโอกาสให้ พรรคการเมือง
ใช้จ่ายในการเลือกต้ังได้ไม่จํากัด ซึ่งการโฆษณาของพรรคการเมืองย่อมส่งผลดี ต่อผู้สมัครด้วยไม่มากก็
น้อย 
 อย่ างไรก็ ดี  ในท้ ายที่ สุ ดการพยายามจํ ากั ดค่ าใช้ จ่ าย น้ี ก็ ไม่ ประสบผลสํ าเร็ จ 
โดยประสบปัญหาผู้สมัครไม่ยอมแจ้งค่าใช้จ่ายตามจริง และบัญชีค่าใช้จ่ายไม่โปร่งใส เน่ืองจากหน่วยงาน ที่
รับผิดชอบไม่สนใจที่จะตรวจสอบและยังไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปขอดูอีกด้วย นอกจากน้ี การกําหนด
เพดานเงินค่าใช้จ่ายไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติน้ันทําให้การกําหนดค่าใช้จ่ายน้ัน แข็งกระด้าง 
ตายตัว ไม่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ได้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆดังต่อไปน้ี คือ เรื่องการควบคุมจํากัด
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ค่าใช้จ่ายทั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง ทั้งน้ีเพราะประเทศไทยเร่ิมมีการเลือกต้ังสมาชิก สภา
ผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายช่ือเป็นครั้งแรก 
 นอกจากน้ี กฎหมายยังลดความแข็งกระด้างของกฎหมาย โดยให้จํานวนเงินค่าใช้จ่ายถูก
กําหนดโดยคณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นครั้งๆไป โดยแบ่งเป็นการจํากัดค่าใช้จ่ายทั่วไป มาตรา 41 (1) 
และห้ามใช้จ่ายในกิจกรรมพิเศษบางประเภทตามมาตรา 44 ซึ่งกฎหมายเห็นว่าหมิ่นเหม่ ต่อพฤติกรรมซื้อ
เสียง ในการเลือกต้ังทั่วไปในปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการการเลือกต้ังได้กําหนดให้ผู้สมัครใช้จ่ายได้ไม่เกิน 
1,000,000 บาท ส่วนในการเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2548 ให้ผู้สมัครใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อคน 
สําหรับผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต และพรรคละไม่เกินจํานวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือคูณกับจํานวนเงิน
ข้างต้น สําหรับการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ โดยค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีให้คํานวณรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้อ่ืนใช้จ่าย
ไปโดยความยินยอมของผู้สมัคร ซึ่งก็คือหัวคะแนนของผู้สมัครน่ันเอง 
 สําหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ได้ให้จํานวนค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังถูกกําหนดโดยทั้งหลาย
ฝ่าย คือให้คณะกรรมการการเลือกต้ังหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง เพ่ือกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม ซึ่งในการเลือกต้ังในปี พ.ศ. 2550 ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง มิให้ผู้ลงสมัครรับ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ใช้จ่ายเงินเกินคนละ 1,500,000 บาท แต่มาตรการหน่ึงที่
เพ่ิมขึ้นมาในกฎหมายฉบับใหม่น้ี คือ หลังการเลือกต้ังทั่วไปแล้วสามเดือนให้คณะกรรมการการเลือกต้ังจัด
ประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองมาประชุมกันเพ่ือกําหนดค่าใช้จ่าย ในการเลือกต้ังสําหรับการ
เลือกต้ังครั้งหน้า ซึ่งมาตรการดังกล่าว ไม่น่าจะเป็นผลดีต่อระบบการควบคุมการเงินของพรรคการเมือง 
เพราะการกําหนดจํานวนเงินไว้ล่วงหน้าทําให้มาตรการดังกล่าวขาดความยืดหยุ่น กลับมาแข็งกระด้าง
เหมือนเดิม 
 อย่ างไรก็ ดี  การจํ ากั ดค่ าใช้ จ่ ายในการเลื อก ต้ั งน้ั น ยั งเปิ ด ช่ องโห ว่ ให้ ผู้ สมั คร 
หลีกเลี่ยงได้ นอกเหนือจากการไม่รายงานค่าจ่ายตามจริง เน่ืองจากการจํากัดค่าใช้จ่ายน้ีจะเริ่มขึ้น 
ก็ต่อเมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกต้ังแล้วเท่าน้ัน ในขณะที่ผู้สมัครบางคน 
ซึ่งอยู่ในท้องที่ที่ตนจะลงสมัครเป็นเวลานานสามารถปูพรมใช้จ่ายก่อนช่วงเลือกต้ังเป็นเวลานานพอควร 
และการใช้จ่ายเงินในรูปแบบที่ซับซ้อนนอกเหนือจากตัวเงินสดมากขึ้นเรื่อยๆ และยังไม่คํานึงถึงสภาพที่
แตกต่างกันในการใช้จ่ายระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท 
 
2.4 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 2.4.1 ผลงานวิจัยที่เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคํานึงถึงหลักความเท่าเทียม (Equality) มีดังน้ี 
 พงศา เรืองงาม12 ทําการศึกษาเรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม 
และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายในการ

                                                 
 12 พงศา เรืองงาม. “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการหา
เสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ”, (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548), บทคัดย่อ . 
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มุ่งควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกต้ังของผู้สมัครยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ เน่ืองจากกฎหมายเลือกต้ัง
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อันถือได้ว่า
เป็นกฎหมายแม่บท หรือพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก สภา
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2541 หรือในข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกต้ังเก่ียวกับ
การควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ได้
กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของผู้สมัครไว้ไม่
ละเอียดและรัดกุมเท่าที่ควร จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องในเร่ืองการ
กําหนดความหมายของคําว่าค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ใช้ชัดเจนครอบคลุมวิธีการใช้จ่ายเงินที่แอบแฝง
หรือวิธีการท่ีผู้สมัครจะหลีกเลี่ยงการแสดงรายการค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดราคา
กลางขั้นตํ่าสําหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังบางประเภทเพ่ือป้องกันผู้สมัครรายงานการใช้จ่ายเงินไม่
เป็นไปตามความจริง กําหนดให้สมุห์บัญชีเลือกต้ังเท่าน้ันมีหน้าที่รับและจ่ายเงินในการเลือกต้ังเพียงผู้
เดียวให้มีข้อยกเว้นในบางรายการ และให้บัญชีเงินสํารองจ่ายอยู่ในความรับผิดชอบของผู้สมัครแทน
สมุห์บัญชีเลือกต้ังเพ่ือให้การรับจ่ายเงินสะดวกและตรวจสอบได้ง่ายขึ้น กําหนดให้ผู้สมัครรับผิดชอบใน
การกระทํ าความผิ ดของตั วแทน ในการเลื อก ต้ั งให้ ก ว้างขวางมากขึ้ น  เพ ราะมาตรการ 
ทางกฎหมายปัจจุบันไม่อาจอครอบคลุมถึงการกระทําดังกล่าวให้ผู้สมัครต้องรับผิดและห้ามผู้สมัครนํา
บุคคลที่เคยทําผิดมาช่วยหาเสียง และกําหนดให้ผู้สมัครจัดทําและเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหน้ีสินต่อสาธารณชนเพ่ือเปรียบเทียบฐานะการเงินก่อนและหลังการเลือกต้ัง และป้องกันการ ที่
ผู้สมัครจะนําเงินส่วนตัวไปใช้ในการเลือกต้ังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
 วิภาส  สระรักษ์ 13 ทํ าการศึ กษาเรื่อง ปัญหาการใช้ ดุลพิ นิจในการให้ ความเห็ น  
ต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง    ศึกษา
เฉพาะกรณีสํานวนที่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังท้องถิ่นของผู้สมัคร จากการศึกษาพบว่า การ
เลือกต้ังเป็นวิธีการที่ดีอันหน่ึงที่ประชาชนจะได้แสดงออกถึงการเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย ทั้งน้ีการ
เลือกต้ังต้องมีความเสมอภาค คือ ไม่มีผู้สมัครรับเลือกต้ังคนใดได้เปรียบกว่าผู้สมัครคนอื่น ซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การ
ดําเนินการของรัฐ ในการสนับสนุนให้การเลือกต้ังมีความเสมอภาคและมีโอกาสทัดเทียมกันในการหา
เสียงเลือกต้ัง นอกจากน้ีเหตุผลในพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2545 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ังก็เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและ
เป็นธรรมแก่ผู้สมัครรับเลือกต้ังด้วยกันทั้งป้องกันมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้สมัครด้วยกัน และ
เพ่ือให้ผู้สมัครมีสํานึกและวินัยในการเลือกต้ัง มิใช่มุ่งประสงค์ต่อผลของการได้รับการเลือกต้ังเป็นสําคัญ 
โดยไม่คํานึงถึงกฎเกณฑ์ที่ผู้สมัครต้องปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งย่อมไม่เป็นผลดีต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส่วนปัญหาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือข้อบังคับของคณะกรรมการการ

                                                 
13วิภาส สระรักษ์. “ปัญหาการใช้ดุลพินิจในการให้ความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังของ

คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง”. (รายงานวิชาการส่วนบุคคลหลักสูตร 
การพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ังระดับสูง : 2555), บทคัดย่อ. 
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เลือกต้ังเห็นว่า ได้บัญญัติไว้  ไม่ชัดเจนจึงทําให้เกิดความไม่ชัดเจนว่ามีเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์
อย่างไร เป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการตีความทุกระดับไม่ว่าอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน คณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง อนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหา
หรือข้อโต้แย้ง และคณะกรรมการการเลือกต้ัง แม้แต่องค์กรศาลยุติธรรม คือ ศาลอุทธรณ์ ยังมีคําสั่ง
วินิจฉัยแตกต่างกันและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้คําสั่งของศาล
อุทธรณ์เป็นที่สุด เช่น กรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอนผลการ
เลือกต้ัง และให้มีการเลือกต้ังใหม่ปรากฏว่า ศาลอุทธรณ์มีคําวินิจฉัยเป็นสองแนวทาง ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะให้บัญญัติกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกต้ังให้มี
ความชัดเจน จัดให้มีการประชุมร่วมกันของบุคลากรในลักษณะการสัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
อนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะกรรมการการเลือกต้ัง และศาลอุทธรณ์ทั้ง 10 
ศาล เพ่ือทราบสาเหตุของปัญหาและ แนวทางแก้ไขแล้วสรุปผลการดําเนินการดังกล่าวให้บุคคลที่
เก่ียวข้องทราบ และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังควรจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทุก
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการประชุม สัมมนาหรือจัดองค์ความรู้เผยแพร่ทั้งเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดทํา
คู่มือ ตัวอย่าง    ในการย่ืนบัญชีรายรับและรายจ่าย และควรกําชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรับ
บัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นผู้ให้คําแนะนําแก่ผู้สมัคร หากเกิดความผิดพลาดจากความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้อง 
 2.4.2 ผลงานวิจัยที่เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคํานึงถึงหลักความเสรี (Free) มีดังน้ี 
 นายสุระชัย ชูผกา14 ทําการศึกษาเรื่อง สมดุลในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังระหว่างกล
ยุทธ์การตลาดทางการเมืองกับกลยุทธ์หัวคะแนนในระบบอุปถัมภ์ ศึกษากรณีการรณรงค์ หาเสียง
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จากการศึกษาพบว่า สมดุลในการรณรงค์หา
เสียงเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบแบ่งเขต มีลักษณะ โน้มเอียงไปใน
การใช้กลยุทธ์หัวคะแนนในระบบอุปถัมภ์อย่างเข้มข้นมากกว่ากลยุทธ์การตลาดทางการเมือง อย่างไรก็
ตาม ประสิทธิภาพของกลยุทธ์หัวคะแนนฯในการสร้างคะแนนเสียงเลือกต้ัง จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการ
ใช้ผสมผสานกับกลยุทธ์การตลาดทางการเมืองเป็นสําคัญขณะที่ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดทาง
การเมืองไม่สามารถใช้สร้างคะแนนเสียงได้ชัดเจนนักเน่ืองจากเป็นกลยุทธ์ที่มีการใช้อย่างจํากัดภายใต้
ข้อบังคับของกฎหมายเลือกต้ังและสามารถสังเกตได้จาก ถูกคู่แข่งและคณะกรรมการการเลือกต้ังอัน
เป็นการเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเลือกต้ัง ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพ้ืนที่และความ
แข็งแกร่งของพรรคการเมืองต้นสังกัดของผู้สมัครรับเลือกต้ังมีอิทธิพลที่ทําให้ผู้สมัครสามารถใช้กลยุทธ์
หัวคะแนนได้เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ปัจจัยระดับความเข้มข้นในการแข่งขันหาเสียงเลือกต้ังมีอิทธิพล
แปรผกผันต่อปริมาณการใช้กลยุทธ์หัวคะแนน งานวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควร

                                                 
14สุระชัย ชูผกา, “สมดุลในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังระหว่างกลยุทธ์การตลาดทางการเมือง 

กับกลยุทธ์หัวคะแนนในระบบอุปถัมภ์”, (วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2554), บทคัดย่อ. 
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ยกเลิกหรือขยายเพดานงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการหาเสียงเลือกต้ังเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหันมาใช้สื่อต่างๆ ในการหาเสียงเพ่ือก่อให้เกิดการสื่อสารทางการเมืองกับ
ประชาชนให้กว้างขวางและใช้การตรวจสอบควบคุมแหล่งที่มาทางการเงินแทน ขณะเดียวกันระบบ
เลือกต้ังของไทยควรกําหนดใช้รูปแบบ การเลือกต้ังในระบบแบ่งเขตเรียงเบอร์มีเขตเลือกต้ังกว้างและมี
ผู้แทนราษฎรได้หลายคน เพ่ือลด การเผชิญหน้าในการหาเสียงเลือกต้ังที่อาศัยอิทธิพลบารมีในพ้ืนที่ที่
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในระบบเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเบอร์เดียวและในการศึกษาวิจัยในอนาคตควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการใช้กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังระหว่างระบบแบ่งเขตเรียง
เบอร์และแบ่งเขตเบอร์เดียว เพ่ือค้นหาประสิทธิภาพของกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังที่ชัดเจน 
 Napisa Waitoolkiat & Paui Chambers15 ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  ร ะ บ บ ก า ร เงิ น 
ของพรรคการเมืองในประเทศไทยในวันน้ี : พัฒนาการการปฏิรูปและการควบคุม จากการศึกษาพบว่า 
ก่อนปี  2541 ด้วยข้อจํากัดของกฎหมายพรรคการเมืองเปิดช่องให้ทหารสามารถหนุนหลัง 
พรรคการเมืองได้  ในขณะที่ ดู เหมือนว่า เงินอุดหนุนพรรคการเมืองทํ าหน้าที่ กําหนดขนาด 
พรรคการเมืองที่แท้จริง กฎหมายถูกสร้างขึ้นเพ่ือเอ้ือประโยชน์ทหาร เพ่ือสร้างพรรคทหารให้มีความ
มั่นคงและแข็งแรงแต่ต้องอาศัยหรือพ่ึงพากลุ่มย่อยในพรรคการเมือง และความพยายาม ในการควบคุม
เงินอุดหนุนพรรคการเมืองไม่ประสบความสําเร็จและยังพบอุปสรรคจํานวนมาก ปัญหาทางการบังคับใช้ 
ความเอนเอียงของดุลพินิจ และการไร้ความสามารถของหัวหน้าพรรคการเมือง อิทธิพลของท้องถิ่น 
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา จึงเกิดช่องว่างระหว่างอุดมคติกับความเป็นจริง ต่อกรณีการให้เงินอุดหนุนเพ่ือ
สร้างพรรคการเมืองให้เป็นสถาบัน โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะในการศึกษาว่า 
ระบบการเงินของพรรคการเมืองมีความสําคัญต่อการชนะ ในการเลือกต้ัง กฎหมายเป็นปัจจัยที่ทําให้
พรรคการเมืองเข้มแข็งได้แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการสนับสนุนโดยรัฐและการบริจาคของ
เอกชนจะทําได้ยากย่ิงหน่วยงานของรัฐควบคุม พรรคการเมืองน้อยเพียงใดกลุ่มเอกชนและทหารก็จะมี
อิทธิพลต่อพรรคการเมืองมากยิ่งขึ้นและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีส่วนทําให้เกิดอคติทาง
การเมือง  
 2.4.3 ผลงานวิจัยที่เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคํานึงถึงหลักความเป็นธรรม (Fair) มีดังน้ี 
 จิ ต รภ าณี  น รา วี ร วุ ฒิ 16 ทํ าก ารศึ ก ษ า เรื่ อ ง  ม าต รก ารท างกฎหม าย เพื่ อ ให้ 
การเลือกต้ังเป็นไปโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง จากการศึกษา
พบว่า ปัญหาการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองในการลงสมัครรับเลือกต้ังน้ี 
มักเน้นการทุ่มเงินจํานวนมากเป็นค่าโฆษณาหาเสียงผ่านสื่อต่างๆ และการซื้อเสียงเลือกต้ังอันเป็นปัจจัย
สําคัญที่ทําให้การเลือกต้ังไม่เป็นไปโดยเสมอภาค เท่าเทียมกันระหว่างผู้สมัครรับเลือกต้ังและการ

                                                 
15Napisa Waitoolkiat & Paui Chambers. Political Party Finnace in Thailand Today : 

Evalution, Reform, and Control, Critical Asian Studies. 2015. 
16จิตรภาณี นราวีรวุฒิ. “มาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้การเลือกต้ังเป็นไปโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม : 

ศึกษาเฉพาะกรณีค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง”. (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย : 2540), บทคัดย่อ. 
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เลือกต้ังน้ันไม่บริสุทธ์ิยุติธรรม ดังน้ัน จึงควรกําหนดแนวทางแก้ไขโดยเพ่ิมมาตรการทางกฎหมายในการ
จํากัดวงเงินค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังของพรรคการเมือง ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเลือกต้ังในส่วน
ของเพดานค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกต้ังในการลงสมัครรับเลือกต้ังให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นอยู่ในขณะน้ัน จัดต้ังองค์กรอิสระและเป็นกลางทําหน้าที่ควบคุมสอดส่องดูแลให้การ
เลือกต้ังดําเนินไปได้โดยบริสุทธ์ิยุติธรรม ตลอดจนเปิดโอกาสให้เอกชนและประชาชนสามารถบริจาค
เงินอุดหนุนพรรคการเมืองและผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองในขณะเดียวกันรัฐก็ควรลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การเลือกต้ังของผู้สมัคร เช่น การ
คืนค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ัง การให้เงินชดเชยค่าใช้จ่าย ของผู้สมัครรับเลือกต้ังในการรณรงค์หา
เสียง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มาตรการต่างๆ ดังกล่าวน้ี จะมีประสิทธิภาพหรือไม่น้ัน ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย
สําคัญ คือ จิตสํานึกทางการเมืองของประชาชนด้วย หากประชาชนขาดจิตสํานึกทางการเมืองขาดความ
กระตือรือร้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้ว พัฒนาทางการเมืองของประเทศก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้น รัฐ
จึงจําเป็นต้องกระตุ้นให้ประชาชนต่ืนตัว ทางการเมือง ซึ่งอาจทําได้โดยการให้ความรู้แก่ประชาชน
กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้การใช้สิทธิเลือกต้ังเป็นหน้าที่ที่ประชาชนจะต้องปฏิบัติเมื่อมีการเลือกต้ังทุก
ครั้ง เป็นต้น   
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บทที่  3  
ผลการศึกษา   

                     

หลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในประเทศไทย17   

การประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.ส. ปี 2522 – ปี 2557 

ที ่
วัน/เดอืน/

ปี 
ที่เลือกตั้ง 

ดัชนี
ผู้บริโภค 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ ส.ส. คชจ.ลต. 
ใหม่ (ซ่อม)  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แบบบัญชีรายช่ือ แบบแบ่งเขต 

1 ปี 2522 45.20 - 350,000  - มท. 
       
       
2 ปี 2535 92.10 - 1,000,000  - มท. 
       
       
3 ปี 2539 84.08 - 1,000,000 - มท. 
       
       
4 6  

มกราคม    
2544 

99.35 1,000,000xจํานวน ส.ส. 
แบบบัญชีรายช่ือ 

1,000,000 350,000 กกต. 

5 6 
กุมภาพันธ์ 

2548 

109.33 1,500,000xจํานวน ส.ส. 
แบบบัญชีรายช่ือ 

1,500,000 500,000 กกต. 

6 2  
เมษายน    
2549 

114.41 1,500,000xจํานวน ส.ส. 
แบบบัญชีรายช่ือ 

1,500,000  กกต. 

      

                                                 
17สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง. สํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ. 

เอกสารสรุปการกําหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง : พฤษภาคม 2560. 
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ที ่
วัน/เดอืน/

ปี 
ที่เลือกตั้ง 

ดัชนี
ผู้บริโภค 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ ส.ส. คชจ.ลต. 
ใหม่ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แบบบัญชีรายช่ือ แบบแบ่งเขต 

7 23 
ธันวาคม    
2550 

114.93 15 ล้าน+ไม่เกนิ20%
ของพรรคที่ส่งผู้สมัคร   
แบบสัดส่วนครบทุกเขต 

1,500,000  กกต. 

    ลต.ใหม่ก่อน
ประกาศ 

500,000  

    ม.88 ว.1 750,000  
    ม.88 ว.2 500,000  
8 3 

กรกฎาคม  
2554 

109.98 1,500,000xจํานวน ส.ส.
แบบบัญชีรายช่ือ 

1,500,000  กกต. 

    ลต.ใหม่ก่อน
ประกาศ 

500,000  

    ม.88 ว.2 750,000  
    ม.88 ว.3 500,000  
    ม.88 ว.5 

(ลต.เพิ่ม) 
1,500,000  

9 2 
กุมภาพันธ์ 

2557 

  การเลือกตัง้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
 ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 

2557 
10 ปี 2560 -

2561 
 ยังไม่ได้ประกาศกําหนด 

 
 การกําหนดจํ านวน เงินค่ าใช้จ่ าย ในการเลื อก ต้ั งตามกฎหมายเลือก ต้ั งก่อนปี 
พ.ศ. 2541 จะมีการกําหนดจํานวนเงินที่แน่นอนไว้ในกฎหมายว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกต้ังน้ัน ให้
ใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละหน่ึงลา้นบาท (เว้นปี 2522) การกําหนดจํานวนเงินไว้แน่นอนทําให้   การปรับตัวเลข
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปน้ัน    จะกระทําได้ก็แต่โดย
การแก้กฎหมายซ่ึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก อันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้ผู้สมัคร    ไม่แจ้งยอดค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังให้ตรงกับความเป็นจริง เพราะยอดดังกล่าวมักจะมากเกินจํานวนที่กฎหมายกําหนด นอกจากน้ี
แล้ว ในส่วนของพรรคการเมืองกฎหมายเดิมกลับไม่ได้กําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายไว้ ทําให้การควบคุม
การใช้จ่ายในส่วนของพรรคการเมืองน้ีไม่อาจกระทําได้ 
 นอกจากน้ีแล้ว ในส่วนของการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายปรากฏว่ามิได้มีการ
ตรวจสอบการแจ้งอย่างจริงจัง จนเกิดกรณีที่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ปกติในระบบกฎหมาย
ไทย เมื่ออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นหลายสมัยเป็นผู้เดียวที่ถูกลงโทษ ในข้อหาที่
กระทําความผิดเก่ียวกับการไม่ย่ืนบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เน่ืองจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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ท่านน้ี ไม่ประสงค์จะแสดงข้อความอันเป็นเท็จในขณะที่ผู้ที่ ย่ืนบัญชีซึ่งมีตัวเลขอันเป็นเท็จกลับ 
“ลอยนวล” เน่ืองจากไม่มีการตรวจสอบบัญชีที่มีการย่ืนเข้ามาอย่างจริงจัง 
 จากปัญหาในทางปฏิบัติดังกล่าว ฝ่ายนิติบัญญัติจึงได้หามาตรการป้องกันโดยการบัญญัติไว้
ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ฉบับปี พ.ศ. 2541 แต่ในทางปฏิบัติก็ยังคงไม่
ประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงนับวันแต่จะเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาน้ีให้ลุล่วงไปในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา        พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ได้กําหนดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในหาเสียงเลือกต้ัง ดังน้ี 
 มาตรา 49 การใช้จ่ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกต้ังใดให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนน้ีและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ดังต่อไปน้ี 
  (1) ในกรณีที่เป็นการเลือกต้ังทั่วไปอันเน่ืองมาจากการครบอายุของ           สภา
ผู้แทนราษฎร ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่เก้าสิบวันก่อนวันครบอายุจนถึงวันเลือกต้ัง 
  (2) ในกรณีที่เป็นการเลือกต้ังอันเน่ืองมาจากเหตุอ่ืนนอกจาก (1) ให้มีผลใช้บังคับ
ต้ังแต่ วันที่ ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก ต้ังสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจนถึง 
วันเลือกต้ัง 
  ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 50 บัญญัติให้ในการเลอืกต้ังแต่ละครั้งให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศ
กําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี 
  1. จํานวนเงินค่ าใช้จ่ ายของผู้ สมัครแต่ละคนที่ จะใช้จ่ ายในการเลือก ต้ัง 
แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 
  2. จํานวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ
ในกรณีที่ผู้สมัครในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองใดได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการเลือกต้ังเป็นจํานวนเท่าใดให้นับ
รวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย 
  เมื่อมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่าย ในการ
เลือกต้ังให้คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง  ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด 
  ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการเลือกต้ังเกินจํานวนค่าใช้จ่าย 
ที่กําหนด ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่บุคคลใดๆ จ่ายหรือรับว่าจะ
จ่ายแทนหรือนํามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกต้ัง โดยความยินยอม
ของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองน้ันด้วย ในกรณีที่นําทรัพย์สินมาให้ใช้ให้คํานวณตามอัตราค่าเช่าหรือ
ค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่น้ันๆ 
  การใช้จ่ายเงินที่พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
บัญญัติให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกต้ัง ให้นํามารวมคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง 
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  เมื่อมีการประกาศผลการเลือกต้ังในการเลือกต้ังทั่วไปแล้ว ให้คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังจัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองเพ่ือกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่าย ในการเลือกต้ัง
ของพรรคการเมืองและของผู้สมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังทั่วไปครั้งต่อไป ทั้งน้ี ภายในสามเดือนนับ
แต่วันที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบจํานวนในการเลือกต้ังทั่วไปดังกล่าว 
 มาตรา 51 ให้ผู้สมัครแต่งต้ังบุคคลที่เห็นสมควรและให้พรรคการเมืองแต่งต้ังบุคคลที่มี
ความรู้ทางบัญชี เพ่ือเป็นสมุห์บัญชีเลือกต้ังของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การจัดทําและรับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครหรือของพรรคการเมืองใน
การเลือกต้ังน้ัน 
  การจัดทําบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกต้ังให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา 52 ภายในกําหนดเก้าสิบวันหลังจากเลือกต้ัง ผู้สมัครแต่ละคนและ พรรคการเมือง
ที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายช่ือ ต้องย่ืนบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุห์บัญชีเลือกต้ังจัดทําขึ้นโดยผู้สมัคร
หรือหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วแต่กรณี ได้รับรองความถูกต้องบัญชีรายรับและรายจ่ายอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้วและที่ยังค้างชําระ รวมท้ังหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 มาตรา 51 คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องควบคุมไม่ให้พรรคการเมือง และผู้ซึ่ง
พรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกต้ังใช้จ่ายเกินวงเงินตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าพรรค
การเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใด รู้เห็นหรือทราบว่ามีการกระทําตามวรรคหนึ่ง ต้อง
ยับย้ังเพ่ือมิให้มีการกระทําดังกล่าว 
  ความในมาตราน้ีให้นําไปใช้บังคับกับประธานสาขาพรรคการเมืองและกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา 52 ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมือง ดังน้ี 
  (1) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือให้
จัดสรรเป็นจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกต้ังที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชี
รายช่ือที่ย่ืนต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
  (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ให้
จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองเป็นรายบุคคล 
  ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (1) และ (2) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง 
  ห้ามมิให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองตาม (1) และ (2) เกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา ซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 
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 มาตรา 56 วรรคสอง ห้ามมิให้หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง 
กรรมการสาขาพรรคการเมืองหรือสมาชิกผู้ใด รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็น
เงินได้ที่เป็นการบริจาคโดยไม่ปรากฏช่ือผู้บริจาคตามวรรคหน่ึง หรือที่บริจาคให้ตนเป็นส่วนตัว 
  คณะกรรมการการเลื อก ต้ั งจึ งออกประกาศคณ ะกรรมการการเลื อก ต้ั ง 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร      
 พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังน้ี 
  ข้อ 3 ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ดังน้ี 
  (1) จํานวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแต่ละคนที่จะใช้จ่ายในการเลือกต้ังแบบแบ่งเขต
เลือกต้ัง 
  (2) จํานวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ 
  ข้อ 4  ในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่
ละคร้ังให้คณะกรรมการการเลือกต้ังคํานึงถึงปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ประกอบด้วย 
  1. ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ 
  2.  อัตราค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่าตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
  3.  ราคาวัสดุ อุปกรณ์ ที่จําเป็นต่อการใช้ในการหาเสียง 
  4.  ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 
  5. ปัจจัยอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควร 
  ข้อ 5 เมื่อมีการประกาศผลการเลือกต้ังในการเลือกต้ังทั่วไปแล้วให้คณะกรรมการ
การเลือกต้ังจัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง เพ่ือกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ของพรรคการเมืองและของผู้สมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังทั่วไปครั้งต่อไป ทั้งน้ี ภายในสามเดือนนับ
แต่วันที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบจํานวนในการเลือกต้ังทั่วไปดังกล่าว 
  ข้อ 6 ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังนําผลการหารือตามข้อ 5 มาประกอบ   
การพิจารณาในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ข้อ  7 ผู้ สมัครรับ เลือก ต้ังสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือก ต้ัง      
 แต่ละคนจะใช้จ่ายได้ไม่เกินจํานวนเงินที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดตามข้อ 6 
  ข้อ 8 พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชี
รายช่ือได้ไม่เกินจํานวนเงินตามข้อ 7 คูณด้วยจํานวนผู้ได้รับการเสนอช่ือในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองน้ัน 
  ในกรณีที่ผู้สมัครแบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองใด ได้ใช้จ่ายไป เพ่ือการ
เลือกต้ังเป็นจํานวนเท่าใด ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย ซึ่งรวมแล้วต้องไม่เกินจํานวน
เงินตามวรรคหน่ึง 
  ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 ที่บุคคลใดๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน หรือนํามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพ่ือประโยชน์ใน
การหาเสียงเลือกต้ัง โดยความยินยอมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองน้ันด้วย ในกรณีที่นําทรัพย์สินมาให้
ใช้ ให้คํานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนปกติในท้องที่น้ันๆ  
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 ใน ปี  พ .ศ . 2554 คณ ะกรรมการการเลื อก ต้ั งได้ ออกประกาศคณ ะกรรมการ 
การเลือกต้ัง เรื่อง กําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 ดังน้ี 
  ข้อ 3 กรณี ในการเลือกต้ังทั่ วไปครั้งแรกภายหลังที่พระราชบัญญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ใช้บังคับ ให้การใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้ังแต่วันที่ได้มีประกาศ 
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 
การเลือกต้ังของผู้สมัครและของพรรคการเมืองให้ เป็นไปตามประกาศประกาศคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง เรื่อง กําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 
  ข้อ 4 ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง  แต่ละคนต้อง
ใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จํานวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
  ข้อ 5 พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือไม่เกินจํานวนเงินซึ่งคํานวณจากจํานวนผู้สมัครในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองน้ัน คูณด้วย
จํานวนเงินตามข้อ 4  
  ในกรณีที่ผู้สมัครในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง ได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการเลือกต้ัง 
เป็นจํานวนเท่าใด ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย ซึ่งรวมแล้วต้องไม่เกินจํานวนเงิน 
ตามวรรคหน่ึง 
  จากข้อมูลการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
การเลือกต้ังในครั้งที่ผ่านมา พบว่า 
  ปี  พ.ศ. 2550 ได้มีการจัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง จํานวนทั้ งสิ้น 
44 พรรค ผลการประชุมสรุปได้ดังน้ี 
  1) กรณีการเลือกต้ังทั่วไป พรรคการเมืองส่วนใหญ่ 18 พรรค เห็นควรกําหนด จํานวน
เงิน 1,500,000 บาท 
  2) กรณี เลือกต้ังใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกต้ัง เห็นควรกําหนดจํานวนเงิน 
500,000 บาท 
  3) กรณี เลือกต้ังใหม่ผู้สมัครไม่ถึงร้อยละ 20 (มาตรา 88 วรรคสอง) เห็นควร
กําหนดให้ใช้จ่าย 1 ใน 2 ของ 1,500,000 บาท 
  4) กรณี เลือกต้ังใหม่คะแนนไม่ถึงร้อยละ 20 (มาตรา 88 วรรคหนึ่ง) เห็นควร
กําหนดให้ใช้จ่าย 1 ใน 3 ของ 1,500,000 บาท 
  5) กรณีพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบสัดส่วน เห็นควรกําหนดให้ใช่จ่ายได้ 
1,500,000 บาท คูณด้วย 10 
  ซึ่งในปี พ .ศ . 2550 พบว่า มีผู้สมัครย่ืนบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังไม่ เกิน 
1,000,000 บาท จํานวน 3,298 ราย ย่ืนบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เกิน 1,000,000 บาท จํานวน 
458 ราย ผู้สมัครย่ืนค่าใช้จ่าย จํานวน 100,001-200,000 บาท มากท่ีสุดจํานวน 401 ราย เฉลี่ยค่าใช้จ่าย
ต่อผู้สมัครหน่ึงราย เท่ากับ 359,300 บาท 
  ส่วนในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง จํานวนทั้งสิ้น 
39 พรรค ผลการประชุมสรุปได้ดังน้ี 
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  1) กรณีการเลือกต้ังทั่วไป พรรคการเมืองส่วนใหญ่ 10 พรรค เห็นควรกําหนด จํานวน
เงิน 1,500,000 บาท 
  2) กรณี เลือกต้ังใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกต้ัง เห็นควรกําหนดจํานวนเงิน 
500,000 บาท 
  3) กรณีเลือกต้ังใหม่ผู้สมัครไม่ถึงร้อยละ 20 (มาตรา 88 วรรคสอง) เห็นควรกําหนด ให้
ใช้จ่าย 1 ใน 2 ของ 750,000 บาท 
  4) กรณีเลือกต้ังใหม่คะแนนไม่ถึงร้อยละ 20 (มาตรา 88 วรรคหน่ึง) เห็นควรกําหนด 
ให้ใช้จ่าย 1 ใน 3 ของ 500,000 บาท 
  5) กรณีเลือกต้ังเพ่ิมเติม (มาตรา 88 วรรคห้า) ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
  6) กรณีเลือกต้ังใหม่แทนตําแหน่งที่ว่าง ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
  7) กรณีพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายช่ือ เห็นควรกําหนดให้ใช้จ่าย 
ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท คูณด้วยจํานวนผู้สมัครแบบบัญชีรายช่ือ 
  ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 พบว่า มีผู้สมัคร จํานวน 2,401 ราย ผู้สมัครย่ืนบัญชีค่าใช้จ่าย ใน
การเลือกต้ัง ไม่เกิน 1,000,000 บาท จํานวน 1,637 ราย ย่ืนบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังเกิน 1,000,000 
บาท จํานวน 631 ราย ผู้สมัครย่ืนค่าใช้จ่าย จํานวน 100,001-200,000 บาท มากที่สุดจํานวน 758 ราย 
เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อผู้สมัคร 1 ราย เท่ากับ 245,700 บาท 
  สําหรับปี พ.ศ. 2557 ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ว่าพระราช
กฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรที่กําหนดให้เลือกต้ังครั้งน้ีไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะไม่สามารถเลือกต้ัง
ให้แล้วเสร็จทั่วประเทศได้ภายในวันเดียวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสองและเมื่อพระราช
กฤษฎีกาในส่วนที่เก่ียวกับการเลือกต้ังไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การเลือกต้ังน้ีจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ไปด้วย คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงมีมติครั้งที่ 47/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ด้วยมติเอก
ฉันท์เห็นว่า ผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ ในการเลือกต้ังทั่วไปเมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ต้องย่ืนบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกต้ังต่อคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง ตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มา     ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วย    การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับ
รายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 กําหนดให้ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องประกอบด้วย 
  (1)  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ัง ได้แก่ ค่าสมัครรับเลือกต้ังและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการสมัครรับเลือกต้ัง 
  (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําบัญชี ได้แก่ ค่าจ้างสมุห์บัญชีเลือกต้ัง 
  (3) ค่าจ้างแรงงาน ได้แก่ ค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียง ค่าจ้างแจกใบปลิว 
แผ่นพับรวมถึงค่าจ้างแรงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง และไม่มีพฤติการณ์ที่ส่อไปในการกระทํา
ความผิดกฎหมายเลือกต้ัง 
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  (4) ค่าเช่าสถานที่ และค่าตกแต่งสถานที่ ได้แก่ ค่าเช่าสํานักงานเพ่ือเป็นศูนย์
รณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง ค่าเช่าสถานที่เพ่ือปราศรัยหาเสียง 
  (5) ค่าเช่ายานพาหนะ ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ค่าจ้าง
เหมารถยนต์ เรือยนต์หรือยานพาหนะอ่ืนๆ และค่านํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือการหาเสียงเลือกต้ัง เป็นต้น 
  (6) ค่าจัดซื้อหรือค่าเช่าวัสดุ และอุปกรณ์สําหรับใช้ในการหาเสียงเลือกต้ัง 
  (7) ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ ได้แก่ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออินเตอร์เน็ต ค่าผลิตสื่อเพ่ือ
การออกอากาศ รวมถึงค่าโฆษณาอ่ืนที่เป็นการกระทําเพ่ือการหาเสียงเลือกต้ัง 
  (8) ค่าจัดทําป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ  ที่ ใช้ในการโฆษณาหาเสียง ได้แก่ 
ค่าจัดทําป้ายแผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์ และเอกสารหรือวัสดุอ่ืนที่ เป็นการกระทํา 
เพ่ือการหาเสียงเลือกต้ัง 
  (9) ค่าสาธารณูปโภคและค่าไปรษณียากร ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์
และค่าไปรษณียากร 
  (10) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ังที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้
การเลือกต้ังไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมเช็คธนาคาร และค่าใช้จ่ายตามมาตรา 80 มาตรา 
89 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  
 

 3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่ าใช้ จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรในต่างประเทศ   
  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรในประเทศต่างๆ น้ัน พบว่าในหลายประเทศมีมาตรการในการจํากัดจํานวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกต้ัง ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาได้เลือกศึกษาค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของต่างประเทศ เพ่ือเป็น
แนวทางในการหากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องการจัดการเลือกต้ังในประเทศไทย ดังน้ี  
  3.2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่ าใช้ จ่ายในการเลือกต้ัง  
ของประเทศเยอรมนี18   
   ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศแรกในยุโรปท่ีให้เงินอุดหนุนพรรคการเมือง เริ่ม
ครั้งแรกในปี 1959 โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลายครั้งตามบทบาทที่เล่นสลับกันระหว่างรัฐสภากับ
ศาลรัฐธรรมนูญ จนพัฒนามาเป็นระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในการจัดสรรเงินอุดหนุนให้พรรคการเมือง
ของประเทศเยอรมนีน้ัน จะดําเนินการโดยประธานสภาผู้แทนราษฎร (Bundestag) ซึ่งการอุดหนุนเงิน
ให้พรรคการเมืองมี 2 ลักษณะ คือ การอุดหนุนเงินโดยตรงและการอุดหนุนเงินโดยอ้อมจากการหักภาษี 
สําหรับการอุดหนุนเงินให้พรรคการเมืองโดยตรงมีดังน้ี 
   1. หลักการพ้ืนฐานของการอุดหนุนเงินให้พรรคการเมืองโดยตรง การอุดหนุน
เงินให้แก่พรรคการเมืองของเยอรมนีมีหลักการพ้ืนฐานคือ การอุดหนุนเงินบางส่วนโดยรัฐ (Staatliche 
                                                 
 18วรพจน์ บุญพร. การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ: ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทาง
การเงินแก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541. 
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธุรกิจ.2548.  
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Teilfinanazierung) ซึ่งนํามาใช้ในระบบพรรคการเมืองเยอรมนีเป็นครั้งแรกในปี 1984 โดยหลักการ
การอุดหนุนเงินบางส่วนโดยรัฐ คือ ห้ามรัฐให้เงินแก่พรรคการเมืองเป็นจํานวนสูงกว่าจํานวนเงินที่พรรค
การเมืองหามาได้ ซึ่งขอบเขตที่จํากัดไว้น้ีกฎหมายพรรคการเมืองเยอรมนีเรียกว่า “เพดานขั้นสูง
สัมพันธ์” (Relative Obergrenze) และการแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองในปี 1994 ได้มีการกําหนด
ขอบเขตการอุดหนุนเงินให้แก่พรรคการเมืองเพ่ิมขึ้นอีกคือ “เพดานขั้นสูงสัมบูรณ์” (Absolote 
Obergrenze) คือ ยอดเงินโดยรวมในแต่ละปีที่รัฐอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองทุกพรรค จะมีสูงเกินกว่า
จํานวนนี้ไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันกฎหมายพรรคการเมืองเยอรมนีกําหนดไว้ที่ 133 ล้านยูโรต่อปี หลักการ
อุดหนุนพรรคการเมืองบางส่วนโดยรัฐ ก็คือคําตอบของประเทศเยอรมนีสําหรับคําถามว่ารัฐควรให้การ
อุดหนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองสูงแค่ไหน 
   2. พรรคการเมืองที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ พรรคการเมืองของ
ประเทศเยอรมนีที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนเงินโดยตรงจากรัฐจะต้องเข้าเง่ือนไข 2 ประการ คือ 
    1) ต้องเป็น “พรรคการเมือง” ตามนิยามของกฎหมายพรรคการเมือง ซึ่ง
มาตรา 2 ของกฎหมายพรรคการเมืองได้กําหนดนิยามของพรรคการเมืองไว้ว่า   พรรคการเมืองต้องมี
องค์ประกอบส่ีประการ คือ (1) เป็นการรวมตัวกันของพลเมือง (2) ต้องมุ่งสร้างเจตนารมณ์ทาง
การเมืองโดยส่งผู้สมัครลงรับเลือกต้ังในระดับสหพันธ์หรือในระดับรัฐ (3) ต้องมีความต่อเน่ืองในการ
ดําเนินการ และ (4) ต้องมีความจริงจังในการดําเนินการเพ่ือบรรลุเจตนารมณ์ทางการเมืองของตน 
   2) ต้องมีองค์ประกอบครบตามนิยามของกฎหมายพรรคการเมืองต้องได้
คะแนนเสียงถึงคะแนนเสียงขั้นตํ่า (Mindestantteil an Stimmen) ที่กฎหมายพรรคการเมืองกําหนด
ไว้ตามมาตรา 18 วรรค 4 กําหนดว่า พรรคการเมืองที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ จะต้องได้คะแนน
เสียงแบบบัญชีรายช่ือในระดับสหพันธรัฐหรือในการเลือกต้ังสภายุโรปอย่างน้อยร้อยละ 0.5 หรือได้
คะแนนแบบบัญชีรายช่ือในระดับมลรัฐในรัฐใดรัฐหน่ึงอย่างน้อย   ร้อยละ 1 
   3. หลักเกณฑ์ในการอุดหนุนเงินให้พรรคการเมือง การอุดหนุนเงินโดยตรงให้
พรรคการเมืองในประเทศเยอรมนี  มีหลัก เกณ ฑ์ที่ อ ยู่บน พ้ืนฐานของ “ทฤษฎีรากหญ้ า” 
(Verwurzelungs theories) ที่พัฒนาขึ้นมาโดยศาลรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีน้ีมีหลักการคือ พรรคการเมือง
จะได้เงินมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับรากฐานของประชาชนท่ีสนับสนุนพรรคตนโดยดูจากฐานคะแนน
เสียงและฐานเงินบริจาค ดังน้ี (1) การให้เงินอุดหนุนโดยฐานคะแนนเสียง ตามมาตรา 18 วรรค 3 (1) 
และ (2) แห่งกฎหมายพรรคการเมืองเยอรมนีกําหนดว่า พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะได้คะแนนเสียง
จากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ คะแนนเสียงละ 70 เซนต์ต่อปี สําหรับ 4 ล้านคะแนนเสียงแรกจะได้
คะแนนละ 85 เซนต์ ในกรณีพรรคการเมืองใดไม่ได้รับอนุญาตให้ลงเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือจะให้ใช้
คะแนนเสียงจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง (2) การให้เงินอุดหนุนโดยฐานเงินบริจาค ตาม
มาตรา 18 วรรค 3 (3) แห่งกฎหมายพรรคการเมืองของเยอรมนีกําหนดว่าทุกๆ หน่ึงยูโรที่พรรค
การเมืองได้รับบริจาคหรือได้มาจากค่าสมาชิกรัฐจะอุดหนุนเงินให้พรรคการเมือง 38 เซนต์ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้พรรคการเมืองหาเงินบริจาครายย่อย กฎหมายมาตรานี้จึงกําหนดไว้ว่า เงินบริจาคที่จะนํามา
ขอเงินอุดหนุนจากรัฐได้น้ันจะต้องสูงไม่เกิน 3,300 ยูโรและต้องเป็นเงินบริจาคจากบุคคลธรรมดา
เท่าน้ัน เงินบริจาคจากนิติบุคคลจะนํามาขอเงินอุดหนุนจากรัฐไม่ได้หากจํานวนเงินที่พรรคการเมืองทุก
พรรคมีสิทธิได้รับรวมกันแล้วเกิน 133 ล้านยูโร พรรคการเมืองจะได้เงินน้อยลงตามสัดส่วน ซึ่งในทาง
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ปฏิบัติ ต้องมีการดําเนินการเช่นน้ันทุกปี เน่ืองจากพรรคการเมืองได้เงินรวมกันเกินจํานวน133 ล้านยูโร
ต่อปีเสมอ 
  3.2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้ จ่ายในการเลือกต้ัง  
ของประเทศอังกฤษ19  
  เงินสนับสนุนพรรคการเมือง และการหาเสียงเลือกต้ัง การหาเสียงเพื่อให้ได้รับการ
เลือกต้ังของพรรคการเมืองต่างๆ ในปัจจุบันได้ใช้งบประมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจากอดีต (ไม่รวมถึง
การใช้เงินซื้อเสียงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมาย) พรรคต้องใช้เงินจํานวนมากในการต่อสู้กับคู่แข่งทั้งการ
หาเสียงและการบริหารจัดการองค์กรพรรค การรับบริจาคจากสมาชิกพรรคอย่างเดียวไม่เพียงพอ และ
ทําให้หลายๆ พรรคต้องระดมเงินจากนอกพรรคด้วยวิธีต่างๆ 
  การระดมเงินจากบุคคลนอกพรรคทํ าให้ เกิดข้อสงสัยอ ยู่ บ่อยๆ ว่าทํ าให้ 
ผู้บริจาครายใหญ่จากภายนอกสามารถเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการดําเนินการของพรรค 
มากเกินไปสามารถเข้าพบนักการเมอืงคนสําคัญ มีอิทธิพลต่อนโยบายพรรค การตัดสินใจของพรรค เกียรติ
คุณของพรรค และอิทธิพลอ่ืนๆ ที่มีต่อพรรคและนโยบายพรรคเกินกว่าที่ควรจะเป็น ตัวอย่างเช่น ในปี 
1977 ในสมัยที่นายกรัฐมนตรี โทนี แบลร์ (Tony Blaire) เพ่ิงเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ
ใหม่ๆ ในฐานะหัวหน้าพรรค รัฐบาลในขณะนั้นได้รับเงินสนับสนุนพรรคจากนายเบอร์น่ี เอคเคิลสโตน 
(Bernie Ecclestone) ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่มีธุรกิจจัดแข่งรถแข่งเป็นจํานวนเงินหน่ึงล้านปอนด์ให้กับ
พรรคแรงงานที่นายแบลร์เป็นหัวหน้าพรรค ทําให้ได้เข้าพบกับนายแบลร์ เพ่ือปรึกษาเกี่ยวกับการ
โฆษณาบุหรี่ซึ่งรัฐบาลกําลังรณรงค์การโฆษณาไม่สูบบุหรี่หลังการพบกัน ปรากฏว่าการงดโฆษณาให้มี
ผลบังคับกับธุรกิจทั่วไป ยกเว้นธุรกิจแข่งรถสูตรหน่ึง ทําให้เกิดข้อครหาอย่างมาก และแม้ว่าพรรค
แรงงานจะได้ยกเลิกไม่รับเงินบริจาคจํานวนหน่ึงล้านปอนด์ในภายหลังก็ไม่ทําให้ข้อครหาหมดไป และทํา
ให้รัฐบาลของโทนี แบลร์ เสนอจัดต้ังคณะกรรมการมาตรฐานบุคคลสาธารณะ (Committee on 
Standard of Public Life) ขึ้นมา ในปี 1998 เพ่ือทําหน้าที่กําหนดกฎเกณฑ์สิ่งที่บุคคลสาธารณะไม่
ควรทํา 
  คณะกรรมการฯนี้ได้กําหนดมาตรฐานของบุคคลสาธารณะ การเพ่ิมเงินอุดหนุน
พรรคจะทําได้ก็เพ่ืองานพัฒนานโยบายและงานของพรรคการเมืองในสภาเท่าน้ันคณะกรรมการได้เสนอให้
มีคณะกรรมการเลือกต้ัง (กกต.) เพ่ือกําหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ อาทิ 
   - เพดานค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ัง 
   - การรับบริจาคเงินจากต่างประเทศ 
       - การเปิดเผยผู้บริจาคเงินที่เกินกว่าเพดานที่กําหนด 
  - เรื่องอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการเลือกต้ังควรดูแลจัดการ 
  - ให้รัฐบาลออกพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง การเลือกต้ังและการลง
ประชามติ (Political Parties, Election and Referendums Act หรือ PPERA) 

                                                 
 19สมบัติ ธํารงธัญวงศ์. การเมืองอังกฤษ. พิมพ์ครั้งที่ 9, กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์. 2553. 
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  คณะกรรมการเลือกต้ังที่ถูกจัดต้ังขึ้นน้ีเป็นผู้รับผิดชอบกําหนดกฎเกณฑ์ ควบคุม
และตรวจสอบการใช้เงินของพรรคการเมืองและค่าใช้จ่ายในการหาเสียง ตลอดจนปรับปรุงการเลือกต้ัง
ให้ทันสมัยให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการเลือกต้ังและการทําประชามติ 
  คณ ะกรรมการเลื อก ต้ั งประกอบ ด้ วยกรรมการ  5 ถึ ง 9 คน  แ ต่ งต้ั งโดย 
พระราชินีอังกฤษ โดยคําแนะนําของสภาผู้แทนราษฎร (House of Commons) โดยความเห็นชอบ 
ของประธานสภา (Speaker) ทั้งน้ี ให้มีการปรึกษากับผู้นําพรรคการเมืองทั้งหลายในสภาผู้แทนก่อนการ
แต่งต้ัง (แต่ไม่จําเป็นต้องเห็นชอบ) คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) มีกรอบระยะเวลาทํางานท่ี
แน่นอน คณะกรรมการต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาทุกสิ้นปีงบประมาณ รายงานประจําปีต่อ
รัฐสภา และรายงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยผู้ทําหน้าที่จัดการเลือกต้ังและทําประชามติ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ยังมีอํานาจในการจัดสรรงบประมาณให้กับพรรคฝ่ายค้าน และ
งบประมาณในการทําประชามติ ส่วนอํานาจในการออกกฎระเบียบน้ันคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(กกต.) สามารถออกระเบียบเก่ียวกับรูปแบบและเน้ือหาการแสดงบัญชีทางการเงินของพรรคและการต้ัง
ผู้สอบบัญชีในการสอบบัญชีค่าใช้จ่ายพรรค แต่อํานาจบริหารส่วนใหญ่ยังเป็นของรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
ซึ่ง คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) จะทําหน้าที่ เป็นผู้ ดูแล ให้คําปรึกษา โดยภาพรวมแล้ว 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) จะทําหน้าที่ของผู้ดูแลที่เป็นกลาง ไม่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (Non-
partisan System) ในการสอดส่อง ดูแล ทบทวน ตรวจสอบการเลือกต้ังและกฎหมายเลือกต้ังให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและทําให้เกิดความชอบธรรมในระบบการหาเสียงเลือกต้ังและค่าใช้จ่ายใน
การหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกต้ังและบุคคลภายนอก 
  ในระยะแรกๆ คณะกรรมการเลือกต้ังได้กําหนดค่าใช้จ่ายต่อเขตเลือกต้ัง โดย
พิจารณาจากจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง ซึ่งเฉลี่ยประมาณ 8,000ปอนด์ (560,000 บาท) โดย
ผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีค่าใช้จ่ายและเงินบริจาคในการหาเสียงต่อ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) บุคคลภายนอกจะบริจาคเกินกว่า 500 ปอนด์ (35,000 บาท) ต่อ
ผู้สมัครหน่ึงรายไม่ได้ (ซึ่งถ้าเป็นสหรัฐอเมริกา ไม่มีการจํากัดเพราะจะขัดต่อกฎหมาย Right to Free 
Speech) อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครจะได้รับประโยชน์จากรัฐบางประการเช่นไม่ต้องติดแสตมป์จดหมายที่
ส่งไปถึงผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และสามารถใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ือประชุมเก่ียวกับ
การเลือกต้ังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   การกําหนดกฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(กกต.) มีผลทําให้         การเลือกต้ังเกิดความเป็นธรรมกับผู้สมัครรับเลือกต้ังและไม่มีหลักฐานว่าทําให้
การหาเสียงไม่มีประสิทธิภาพแต่อย่างใด 
  การหาเสียงเลือกต้ังของพรรคการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป พรรคการเมืองมีสิทธิ
เสรีภาพในการโฆษณาหาเสียงในทุกสื่อตามที่ตกลงกับคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ตัวอย่างเช่น
ในการเลือกต้ังปี ค.ศ. 2001 ของอังกฤษ คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ได้กําหนดค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังดังน้ี 
   1. ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนของพรรค ต้องไม่เกิน 
24,000 ปอนด์ (1,680,000 บาท) ต่อหน่ึงเขตเลือกต้ัง หรือ 15.8 ล้านปอนด์ (1,106 ล้านบาท) ในปีก่อนมี
การเลือกต้ัง หลังปี ค.ศ. 2000 เพ่ิมเป็นไม่เกิน 30,000 ปอนด์ (2,100,000 บาท) ต่อหน่ึงเขตเลือกต้ัง 
หรือ 20 ล้านปอนด์ (1,400 ล้านบาท) สําหรับปีก่อนมีการเลือกต้ัง 
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   2. การรับเงินบริจาคให้ทําได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่าน้ัน ถ้าไม่ได้รับ
อนุญาตก่อนจะถูกริบ การบริจาคต้องมาจากผู้ลงทะเบียนว่าจะออกเสียงเลือกต้ัง หรือจาก 
นิติบุคคลภายในประเทศ ไม่ให้รับบริจาคจากบุคคลนอกประเทศ และไม่มีเพดานจํานวนเงินบริจาค 
และรับบริจาค 
   3. การบริจาค เกินก ว่า  5,000 ปอน ด์  (350,000 บาท ) จะต้องแ จ้งต่อ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) และต้องเปิดเผยผู้บริจาค 
   4. บุคคลหรือองค์กรที่นอกเหนือพรรคการเมืองที่จดทะเบียน  จะต้อง
ลงทะเบียนผู้บริจาคในฐานะบุคคลภายนอก ถ้าต้องการบริจาคเกินกว่า 10,000 ปอนด์ (700,000 บาท) ใน
การช่วยจัดพิมพ์เอกสาร ในนามพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง หรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งให้บริจาค
ได้สูงสุดไม่เกิน 800,000 ปอนด์ (56,000,000 บาท) 
  เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับกิจกรรมทางรัฐสภาและงานวิจัย 
   มีการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐให้กับพรรคการเมือง เพ่ือทํากิจกรรม 
ในสภาในหลายรูปแบบ อาทิ 
   1. เงินระยะสั้น (Short Money) ให้กับพรรคฝ่ายค้านในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองในสภา ตามสูตร จํานวนที่น่ังจากการเลือกต้ังครั้งสุดท้าย และจํานวนคะแนนเสียงที่พรรคได้รับ 
พร้อมทั้งเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมเพ่ือค่าใช้จ่ายในการเดินทางและงานสํานักงานของผู้นําฝ่ายค้าน 
   2. เงิน อุดห นุนฝ่ ายค้ าน เพ่ื อการพัฒ นาน โยบายของฝ่ ายค้ านผ่ าน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)  
 
  ส่วนเงินสนับสนุนเพ่ิมเติมให้กับพรรคการเมืองน้ัน ไม่มีเงินสนับสนุนเพ่ิมเติมจาก
ภาครัฐโดยตรงแต่อาจมีการสนับสนุนในรูปแบบอ่ืน เช่น การได้คืนภาษีที่หักจากผู้บริจาคเงินให้พรรค 
หรือได้รับเงินจากคะแนนเสียงที่ลงให้พรรคจากการเลือกต้ังครั้งล่าสุด เงินอุดหนุนจากภาครัฐอาจถูก
จํากัดสําหรับพรรคที่ส่งผู้สมัครเฉพาะบางเขต และพรรคที่ได้รับที่น่ังในสภาเกินกว่าสัดส่วนของผู้ออก
เสียงเลือกต้ังตามความเป็นจริง จํานวนเงินอุดหนุนจากภาครัฐโดยรวมจะถูกจํากัดเพดานและถูกควบคุม
ค่าใช้จ่าย 
  อย่างไรก็ตาม มีความพยายามเพ่ิมจํานวนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง โดยเฉพาะ
สําหรับกิจกรรมที่นอกเหนือกิจกรรมในสภา โดยผู้ที่เห็นด้วยมีความเห็นสนับสนุนดังน้ี 
   1. พรรคการเมืองมีความสําคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
จึงต้องมีขีดความสามารถในการหาเสียงเลือกต้ังไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน แต่กลับถูกจํากัด
การอุดหนุนจากภาคเอกชน 
   2. การเปิดเผยจํานวนเงินบริจาค ขัดขวางผู้ ต้องการบริจาคที่ เกรงจะตก 
เป็นข่าวและไม่ต้องการให้เป็นข่าวว่าสร้างอิทธิพลต่อพรรค ทําให้พรรคระดมเงินจากภาคเอกชนได้ยากข้ึน 
   3. พรรคหรือผู้สมัครรับเลือกต้ังอาจได้รับความกดดันจากกลุ่มการเงิน
ภาคเอกชนที่ต้องการสนับสนุนนโยบาย 
   4. ในเมื่อพรรคไม่สามารถระดมเงินอุดหนุนจากภาคเอกชนได้จึงจําเป็น 
ต้องได้รับเพ่ิมจากรัฐ 
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   5. ความเช่ือมั่นในพรรคของประชาชนมักจะคลอนแคลนเม่ือทราบว่า 
มีการบริจาคเงินหรือระดมเงินจากเอกชน 
   6. ความเช่ือมั่นของประชาชนจะมีมากขึ้นถ้าการอุดหนุนที่ เพ่ิมมากขึ้น 
มาจากรัฐ 
   7. ความเช่ือมั่นของประชาชนในเกียรติคุณของพรรคจะลดลง เมื่อเข้าใจว่า
เกียรติแลกได้ด้วยเงินบริจาค 
  อย่างไรก็ตามมีหลายเหตุผลจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้ภาครัฐเพ่ิมเงินอุดหนุน อาทิ 
   1. การผลักภาระให้ เงินอุดหนุนตกเป็นภาระของผู้ เสียภาษี เป็นเรื่อง 
ไม่ถูกต้อง 
   2. มีเรื่องอ่ืนๆ อีกมากมายที่รัฐควรทํามากกว่าน้ีจากเงินภาษีของประชาชน 
   3. ถ้าภาครัฐสนับสนุนมาก พรรคก็ไม่จําเป็นต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับ
ประชาชน สมาชิกและผู้สนับสนุน ทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนลดลง 
   4. ทําให้พรรคตอบสนองความเห็นของประชาชนน้อยลง ไม่เป็นผลดีต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย และอาจทําให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ังลดลงด้วย 
   5. ทําให้พรรคใหม่เกิดขึ้นได้ยากเพราะต้องแข่งกับพรรคเก่าที่ ได้รับเงิน
สนับสนุนมาก 
   6. อาจเป็นการสูญ เปล่า เช่นการทําโปสเตอร์โฆษณามีค่าใช้จ่ายมาก 
แต่มีอิทธิพลต่อการออกมาใช้สิทธิออกเสียงน้อย ไม่คุ้มค่า 
   7. เมื่ อ ใด ก็ ต ามที่ มี ก ารออกระ เบี ยบ เรื่ อ งเงิ น อุ ดห นุ นจากภาครั ฐ 
พรรคการเมืองก็จะหาวิธีให้ได้รับเงินเพ่ิมขึ้น และเงินอุดหนุนก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกและการตอบสนองต่อ
ประชาชนก็จะลดลงเพราะพรรคพ่ึงประชาชนน้อยลงไปเรื่อยๆ 
  
  3.2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่ าใช้ จ่ายในการเลือกต้ัง 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา20 
  ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือ “กกต.” เหมือนประเทศ
ไท ยที่ จ ะ ดํ า เนิ น ก าร เลื อ ก ต้ั ง ใน ทุ ก ร ะ ดั บ  มี เพี ย งคณ ะก รรม ก ารก าร เลื อ ก ต้ั ง  (FEC) 
ที่ดูแลเฉพาะในเร่ืองค่าใช้จ่ายของผู้สมัครเท่าน้ัน การจัดการเลือกต้ังเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น และไม่มีการ
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้โดยอัตโนมัติแบบบ้านเรา ดังน้ัน ประชาชนจะต้องลงทะเบียนก่อนจึง
จะมีสิทธิเลือกต้ัง โดยจะลงทะเบียนในพ้ืนที่ที่ตนพํานักอยู่ หากย้ายที่อยู่ใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ซึ่งอาจ
สร้างความยุ่งยากพอสมควร 
  การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองของนักการเมืองและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจว่าใครจะมาเป็นผู้ปกครองของตน 
นอกจากน้ีการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังยังเป็นการให้สิทธิกับประชาชนในการกําหนดแนวโน้มของ
นโยบายที่จะมีผลต่อทั้งชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมของประชาชน 

                                                 
 20สมบัติ ธํารงธัญวงศ์. การเมืองอเมริกา. พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม. 2545. 
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  การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังทางโทรทัศน์และวิทยุของผู้สมัครรับเลือกต้ังได้กลายเป็น
กลไกสํ าคัญ อ ย่าง ย่ิ งสํ าหรับผู้ สมั ค รในการเข้ าถึ งประชาชน  ปั จจุ บั นผู้ สมั ค รรับ เลื อก ต้ั ง 
ต้องเตรียมตัวสําหรับการสร้างภาพลักษณ์ของตนให้พร้อมและต้องส่งสุนทรพจน์ที่มีประเด็นสําคัญใน
การณรงค์หาเสียงเลือกต้ังเพ่ือออกอากาศท้ังทางวิทยุและโทรทัศน์ไว้ล่วงหน้า ทําให้ผู้สมัครรับเลือกต้ัง
สามารถเข้าถึงประชาชนจํานวนมากได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ในขณะเดียวกันผู้สมัครรับเลือกต้ังก็
ถูกบังคับโดยปริยายจากสังคมให้กล่าวในประเด็นต่างๆ มากขึ้น เพ่ือแสดงจุดยืนของตน ย่ิงไปกว่าน้ัน
ผู้สมัครรับเลือกต้ังยังต้องระมัดระวังคําปราศรัย ที่แสดงถึงความรู้สึกนึกคิดของตนมากย่ิงขึ้นด้วย
เน่ืองจากประชาชนทั้งประเทศกําลังเป็นผู้ฟังและพิจารณาอยู่ (Zink, Penniman and Hathorn, 
1961 : 133) 
  กล ยุท ธ์ก ารรณ รงค์ ห า เสี ย ง เลื อก ต้ั ง เพ่ื อบ รรลุ วัต ถุ ป ระส งค์ สู งสุ ด  คื อ 
ชนะการเลือกต้ังซึ่งเป็นสิ่งที่ยากท่ีสุด ปัญหาแรกที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังต้องเผชิญ คือ การเลือกผู้จัดการ
ของการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง และกลุ่มผู้ทํางานร่วมทีมเพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาในประเด็นปัญหา
ต่างๆ ทั้งทางด้านการรณรงค์หาเสียง และการวางแผนแนวนโยบายหาเสียง ผู้จัดการและหัวหน้าที่
ปรึกษาจึงมีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์การหาเสียง ปัญหาคือการหาเงินทุน เพราะการรณรงค์หา
เสียงในสหรัฐอเมริกาต้องใช้เงินมาก กลยุทธ์ที่สําคัญในการสร้างโอกาสเพ่ือการชนะการเลือกต้ัง คือ 
การใช้ทุนน้อยทั้งในแง่งบประมาณและกําหนดการท่ีผู้สมัครรับเลอืกต้ังต้องดําเนินการต่อไป 
   1. แหล่งที่มาของเงินทุนในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 
        การรณรงค์หาเสียงเลือก ต้ังและเงินทุนในการหาเสียงเป็นสิ่ งที่ คู่ กัน 
ในการเลือกต้ังของระบอบประชาธิปไตย การหาเงินทุนในการหาเสียงเลือกต้ังจึงเป็นสิ่งสําคัญ 
แหล่งที่มาของเงินทุนในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังมี 5 แหล่ง ได้แก่ (Wilson, 1989 : 204-207)  
    1) ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ในฐานะผู้สมัครรับเลือกต้ัง โดยทั่วไปผู้สมัคร 
รับเลือกต้ังทุกคนสามารถนําเงินของตนเองมาใช้เพ่ือการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังได้โดยไม่จํากัดจํานวนมี
ข้อยกเว้นประการเดียวคือ หากรับเงินจากกองทุนสาธารณะเพ่ือการหาเสียงเลือกต้ังประธานาธิบดี 
ผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้น้ันต้องไม่ใช้เงินของตัวเองเกินกว่า 50,000 ดอลลาร์ 
   2) พลเมือง หมายถึง พลเมืองรวมทั้ งชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อ ยู่ถาวร 
ในสหรัฐอเมริกาสามารถบริจาคเงินไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ ให้แก่ ผู้สมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังแต่
ละครั้ง อาทิ บริจาค 1,000 ดอลลาร์ สําหรับการหย่ังเสียงขั้นต้น (Primary Election) และบริจาคอีก 
1,000 ดอลลาร์ สําหรับการเลือกต้ังทั่วไป (General Election) เป็นต้น 
   3) คณ ะ ก ร รม ก า รป ฏิ บั ติ ก า ร ท า งก า ร เมื อ ง  (Political Action 
Committees – PACs) เป็นองค์การที่ประกอบด้วย บริษัท สหภาพแรงงาน สมาคมการค้า หรือกลุ่ม
ของประชาชนที่มีความคิดแบบเดียวกัน และมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคเงินให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังใน
จํานวนเงินไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์ต่อผู้สมัครรับเลือกต้ังต่อคนและต่อปี 
   4) พรรคการเมือง คณะกรรมการของพรรคระดับชาติและคณะกรรมการการ
รณรงค์หาเสียงของสภาคองเกรสของแต่ละพรรคการเมือง สามารถรับบริจาคเงินได้ไม่ เกิน 
20,000 ดอลลาร์ต่อปีจากบุคคลและไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์ต่อปีจาก PACs 
   5) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อิ ส ร ะ  ( Independent Expenditure) ปั จ เจ ก บุ ค ค ล 
หรือ PACs และกลุ่มอ่ืนๆ มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะจัดทําค่าใช้จ่ายอิสระในนามของผู้สมัคร 
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รับเลือกต้ังได้โดยปราศจากข้อจํากัดทางกฎหมาย การจะจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายอิสระได้น้ันค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือองค์การรณรงค์หาเสียง (Campaign 
Organization) น้ันก่อน 
   2. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 
   ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังที่มีจุดประสงค์ถูกต้องตามกฎหมาย 
ได้แก่ (Carr and Bernstein, 1977 : 217-219) 
   1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป (General Overhead) เช่น เงินเดือน ค่าเช่า สํานักงาน 
ค่าไปรษณีย์ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
   2) กิจกรรมภาคสนาม (Field Activities) เช่น ค่าเช่าเครื่องบิน ประมาณ 
5,000 - 8,000 ดอลลาร์  
   3) ค่าใช้จ่ายในการปรากฏตัว (Publicity) เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุและ
โทรทัศน์ และการจัดทําป้ายหาเสียง เป็นต้น 
   4) ค่าใช้จ่ายที่ ให้แก่คณะกรรมการสนับสนุนการเลือกต้ัง (Grant to 
Subsidiary Committee) 
   5) ค่ าใช้จ่ ายในวันเลือกต้ั ง (Election Day Expenses) เช่น ค่ าใช้จ่ าย 
ในการเดินทางของผู้ใช้สิทธิเลือกต้ังไปยังหน่วยเลือกต้ัง (ซึ่งในกรณีน้ีมีความแตกต่างกับประเทศไทยท่ี
ทางราชการมิได้จัดค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีให้กับผู้มีสิทธิเลือกต้ัง) และค่าใช้จ่ายสําหรับผู้สังเกตการณ์ประจํา
หน่วยเลือกต้ัง 
   6) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน ก ารสํ า ร ว จ ป ระ ช าม ติ  (Public Opinion Polling) 
ในปี ค.ศ. 1972 พรรคการเมืองทั้งสองพรรค คือ พรรคเดโมแครท และพรรครีพับลิกันใช้จ่ายเงิน 
ถึง 2 ล้านดอลลาร์ ในการทําสํารวจระหว่างวันหย่ังเสียงขั้นต้นและวันเลือกต้ังทั่วไป 
   3. กฎเกณฑ์ด้านการเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
(Major Federal Campaign – Finance Rules) 
   กฎเกณฑ์ด้านการเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังน้ันได้กําหนดกฎเกณฑ์ไว้ 5 
ประการ ได้แก่ (Wilson, 1989 : 203) 
   1) หลักทั่วไป (General) ประกอบด้วย 
    (1) ค่าใช้จ่ายและเงินจากผู้บริจาคสําหรับการเลือกต้ังของรัฐบาลกลาง
ทั้งหมดต้องรายงานต่อคณะกรรมาธิการการเลือกต้ังทั้ง 6 คน และคณะกรรมาธิการดังกล่าวมีอํานาจที่
จะสอบสวนและนําผู้ละเมิดกฎเกณฑ์มาลงโทษได้ 
    (2) การบริจาคเงินมากกว่า 100 ดอลลาร์  ต้องแสดงช่ือที่ อ ยู่และ 
อาชีพผู้บริจาค 
    (3) ห้ามบริจาคเงินสดกว่า 100 ดอลลาร์ และห้ามมิ ให้คนต่างด้าว 
เป็นผู้บริจาค 
    (4) ไม่มี เพดานสําหรับเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับ เลือกต้ังและ 
การรณรงค์หาเสียง (ยกเว้นกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังประธานาธิบดีรับเงินจากกองทุนรัฐบาลกลาง) 
   2) ผู้บริจาครายบุคคล (Individual Contribution) สามารถบริจาคได้ดังน้ี 
    (1) ต้องไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ ต่อผู้สมัครรับเลือกต้ังต่อปี 
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    (2) ต้องไม่ เกินกว่า 20,000 ดอลลาร์ต่อปี  สําหรับคณะกรรมการ 
พรรคการเมืองระดับชาติ (National Party Committee) หรือ 5,000 ดอลลาร์ สําหรับคณะกรรมการ
ปฏิบัติการทางการเมือง (Political – Action Committee - PACs) 
   3) คณะกรรมการปฏิบัติการทางการเมือง (Political-Action Committee -
PACs) ประกอบด้วยคุณลักษณะดังน้ี 
    (1) บริษัทสหภาพหรือสมาคมต่างๆ อาจจัดต้ัง PACs ได้ 
    (2) PACs ต้องจดทะเบียนล่วงหน้า 6 เดือน ต้องมีผู้บริจาคอย่างน้อย 50 
คน และต้องบริจาคให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังอย่างน้อย 5 คน 
    (3) PACs บริจาคเงินให้แก่ผู้สมัครรับเลือกต้ังได้ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์ ใน
แต่ละคร้ัง หรือ 15,000 ดอลลาร์ต่อปีแก่พรรคการเมืองระดับชาติ (National Party) 
   4) การเลือกต้ังประธานาธิบดี (Presidential Election)  
   ใน ก า ร เลื อ ก ต้ั งป ร ะ ธ าน า ธิ บ ดี ร อ บ สุ ด ท้ า ย ร ะ ห ว่ า ง ตั ว แ ท น 
พรรคเดโมแครทและพรรครับพับลิกันรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินสนับสนุนการเลือกต้ังให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 
พรรค ซึ่งจํานวนเงินมากพอสมควร อาทิเช่น ในสมัยที่ จอร์จ บุช (George Bush) แข่งกับบิล คลินตัน 
(Bill Clinton) กองทุนรัฐบาลกลางจ่ายเงินสดอุดหนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังคนละ 50.50 
ล้านเหรียญอเมริกา เป็นต้น 
   4. การตรวจสอบการใช้เงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 
    การใช้เงินเพ่ืออิทธิพลทางการเมืองมีมาช้านานพร้อมกับการจัดต้ังประเทศ เงินจึง
กลายเป็นอาวุธสําคัญในการต่อสู้ทางการเมือง นับเป็นเวลาหลายสิบปีที่สหรัฐอเมริกาได้พยายามกําหนด
กฎเกณฑ์เพ่ิมเติมในการควบคุมมิให้เงินเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาลกลางและรัฐบาล
มลรัฐ เหตุผลจําเป็นประการหนึ่ง คือ เพ่ือป้องกันการกระทําผิดกฎหมายของนักการเมือง นักปฏิรูป
การเมืองจึงได้คิดกลวิธีพ้ืนฐาน 3 ประการเพ่ือขจัดการคอร์รัปช่ันที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ 
    1) กําหนดวงเงินในการบริจาคและการรับเงินของผู้สมัคร ตลอดจนการใช้
จ่ายในทางการเมือง  
   2) ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินและใช้เงินในทางการเมืองทั้งหมด 
   3) กําหนดให้ประชาชนให้เงินแก่รัฐบาลเพ่ือสนับสนุนการเลือกต้ัง 
  ข้อกําหนดในการใช้เงินเพ่ือการเลือกต้ังน้ันมิอาจป้องกันการกระทําผิดกฎหมายได้ 
ในปี ค.ศ. 1971 สภาคองเกรสได้มติให้เปิดเผยการกระทําผิดกฎหมายได้ ในปี ค.ศ. 1971 สภาคองเกรสได้
มีมติให้เปิดเผยการกระทําทางการเมืองให้ชัดเจน โดยการกําหนดให้คณะกรรมการการเมืองทุกคนที่ทํา
หน้าที่รับและใช้จ่ายเงินเกินจํานวน 1,000 เหรียญ ในนามของผู้สมัครรับเลือกต้ัง ต้องไปจดทะเบียนไว้
กับรัฐบาลและต้องทํารายงานการรับจ่ายเงินทั้งหมดส่งในนามผู้สมัคร โดยห้ามใช้ช่ือผู้อ่ืนในการให้เงิน
สนับสนุนการเลือกต้ัง ผู้สมัครต้องใช้เงินในการโฆษณาหาเสียงอย่างจํากัด อย่างไรก็ตามกฎหมายยังใช้
ไม่ได้ผลนัก 
  ใน ปี เ ดี ย ว กั น ส ภ าค อ ง เก ร ส จึ ง ไ ด้ กํ า ห น ด วิ ธี ให ม่ เ พ่ื อ ใ ห้ ป ร ะ ช าช น 
มีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน โดยการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่ผู้บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองที่ตน
สนับสนุน นอกจากนี้รัฐบาลยังยินยอมให้ผู้เสียภาษีเงินได้ทุกคนแจ้งความจํานงต่อรัฐบาลว่าต้องการ
สนับสนุนพรรคใด รัฐบาลกลางได้นําเงินภาษีเงินได้ที่เก็บได้จากผู้เสียภาษีแต่ละคนจํานวนคนละ 1 
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ดอลลาร์ เข้าเป็นกองทุนสนับสนุนการเลือกต้ังประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 1974 ซึ่งต่อมาปรากฏว่าไม่มี
ผู้สมัครคนใดต้องการ เน่ืองจากการรับเงินในการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางจะต้องจํากัดวงเงินการใช้
จ่ายตามข้อกําหนด 
  อย่างไรก็ตามในปี  ค .ศ. 1974 ได้มี การบัญญั ติกฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ั ง 
ขึ้นใหม่ โดยสาระสําคัญเก่ียวกับมาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินมีดังน้ี 
   1) ด้วยความเห็นชอบของสภาคองเกรส ให้มีคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ทํา
หน้าที่จัดระเบียบข้อกําหนดการใช้จ่ายเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังตําแหน่งประธานาธิบดี สมาชิก
สภาสูง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   2) ผู้สมัครทุกคนต้องรายงานรายการรับเงินสนับสนุนและรายการค่าใช้จ่ายแก่
รัฐบาล 
    3) ผู้สมัครตําแหน่งประธานาธิบดีที่ปรารถนาจะรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จะต้องใช้จ่ายเงินภายในวงเงินที่กําหนดไว้ตามระเบียบ 
   4) พรรคการเมืองระดับชาติจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจํานวน 
6 ล้านเหรียญ สําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดับชาติ 
   5) พรรคการเมื องระดั บชาติ อาจใช้ เงินภายในวงเงิน  7 ล้ าน เหรี ยญ 
สําหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังตําแหน่งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาคองเกรส โดยไม่รับเงินสนับสนุน
จากรัฐบาล 
   6) พรรคการเมืองที่ได้รับเสียงรองลงมา ที่มีผู้ลงคะแนนเสียงให้ร้อยละ 5 ของ
จํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังประธานาธิบดี มีสิทธิที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลภายหลังเสร็จ
สิ้นการเลือกต้ัง 
   7) บุ คคลห รื ออ งค์ ก ารมี อิ ส ระ ใน การ ใช้ จ่ าย เงิน ที่ ไม่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กั บ 
การรณรงค์ของผู้สมัคร 
   8) ประชาชนสามารถให้เงินแก่ผู้สมัครในการเลือกต้ังขั้นต้น (Primary) แต่ละ
ครั้งได้คนละ 1,000 เหรียญ แต่ไมเกิน 25,000 เหรียญ และในการเลือกต้ังทั่วไป (General) แต่ละคร้ัง
ไม่เกิน 50,000 เหรียญ 
  จากการบัญญัติกฎหมายควบคุมน้ี ทําให้กระทบการเลือกต้ังทุกประเภทในคร้ัง
ต่อมา คือนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐอเมริกาที่จํานวนเงินเกินครึ่งที่ใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังประธานาธิบดีเป็นเงินสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งต่างจากในปี ค.ศ. 1972 ที่ภาคเอกชนสนับสนุน
เงินจํานวนถึง 1,274 ล้านเหรียญ แต่อย่างไรก็ตามเงินจํานวนดังกล่าวยังน้อยกว่าเงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐในปี ค.ศ. 1974 
  4. หลั กเกณ ฑ์ และวิธี การกํ าหนดจํ านวนเงินค่ าใช้ จ่ ายในการเลื อกต้ั ง 
ของประเทศญ่ีปุ่น21  

                                                 
 21สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง. รายงานผลการศึกษาดูงานเก่ียวกับบทบาทของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังประเทศญี่ปุ่นกับการจัดการเลือกต้ัง. หลักสูตร กบส.รุ่นที่ 2 : พฤษภาคม 
2560. 
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  ตามกฎหมายการเลือกต้ังของญี่ปุ่นน้ัน เป็นกฎหมายที่มีมานานกว่า 50 ปี โดยมุ่งที่
จะส่งเสริมความยุติธรรม และควบคุมการทุจริตทางการเมือง แต่ก่อให้เกิดเป็นระบบที่ตายตัว ไม่มีความ
ยืดหยุ่น มีการควบคุมรายละเอียดของการหาเสียงอย่างเช่น จํากัดจํานวนแผ่นพับ ใบปลิว และ จํานวน
รถยนต์ที่ใช้ในการหาเสียง หรือป้ายโปสเตอร์ต่าง ๆ ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 58 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 
83 เซนติเมตร เป็นต้น การมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า “บุนโช โตหงะ”  ซึ่งจํากัดการใช้ภาพและ
ถ้อยคํา โดยมุ่งหมายที่จะให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน และป้องกันไม่ให้นักการเมือง
ผู้มีทุนมาก ๆ ได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรมในการหาเสียง และคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) จะเป็น 
ผู้กําหนดสถานที่กลางในการติดรูป และประวัติผู้สมัคร ส่วนการหาเสียงของผู้สมัครน้ัน อนุญาตให้มีรถ
หาเสียง ได้ 1 คัน และมีผู้ติดตามได้ 5 คน พร้อมไมโครโฟน 1 ชุด และต้องไปหาเสียงด้วยตัวเอง ระบบ
น้ี จะทําให้ไม่มีการหาเสียงที่วุ่นวาย ไม่ต้องใช้จ่ายเงินจํานวนมาก เป็นการสร้างความเท่าเทียมให้
ผู้สมัคร ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายการเลือกต้ังน้อยที่สุด  

การเลือกตั้งของญี่ปุ่น รัฐบาลจะจัดการและให้การสนับสนุนในการดําเนินการ
หาเสียงเลือกต้ัง เพ่ือป้องกันการฉ้อราษฎร์บังหลวงและให้โอกาสที่ เท่าเทียมกันในการเลือกต้ัง 
ตัวอย่างเช่น การเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎรในปี ค.ศ. 2005 รัฐได้สนับสนุนงบประมาณสําหรับการ
รณรงค์หาเสียงไปเป็นจํานวนเงินประมาณ 24,705 ล้านเยน ทั้งน้ีรัฐยังให้การสนับสนุนการหาเสียงผ่าน
สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์อีกด้วย 
   1) งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ัง 

   (1) ข้อจํากัดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ัง 
                 เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมในการหาเสียงเลือกต้ัง จึงได้มีการกําหนดค่าใช้จ่ายใน

การหาเสียงเลือกต้ังไว้ หากบุคคลใดที่ได้รับการเลือกต้ัง แต่บุคคลน้ันมีค่าใช้จ่าย ในการหาเสียงเกินกว่า
ที่กําหนด หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงจะถือว่าเป็นโมฆะ   
 (2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
     ผู้สมัครรับเลือกต้ังจะต้องแต่งต้ังบุคคลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณและ
ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของผู้สมัครต้องเป็นผู้ชําระค่าใช้จ่ายในการหา
เสียงเลือกต้ัง 

(3) การปราศรัยหาเสียงโดยผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังและแบบ
สัดส่วน 

   ผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังสามารถปราศรัยหาเสียงในสถานที่
ราชการตามท่ีอนุญาตได้ เช่น โรงเรียน ศาลาประชาคม เป็นต้น การปราศรัยหาเสียงจะกระทําเพียง
หน่ึงครั้งต่อหน่ึงสถานที่ อนุญาตให้ทั้งผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังและแบบสัดส่วนสามารถ
ปราศรัยหาเสียงได้ในพ้ืนที่และสามารถต้ังเวทีปราศรัยในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  

   (4) การเดินรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 
    การเดินรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังโดยผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังหรือโดยพรรคการเมือง

สามารถกระทําได้ระหว่าง 08.00 - 20.00 น. เท่าน้ัน โดยมีข้อกําหนดเกี่ยวกับจํานวนเจ้าหน้าที่ใช้ใน
การหาเสียงและเจ้าหน้าที่ต้องสวมปลอกแขนในช่วงการเดินรณรงค์ด้วย 

             (5) การหาเสียงผ่านสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ 
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การเลือกต้ังระดับชาติผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือพรรคการเมืองสามารถทําการหา
เสียงผ่านทางวิทยุและ/หรือสถานีโทรทัศน์ได้ตามท่ีทางการกําหนดไว้เท่าน้ัน  
    (6) การหาเสียงด้วยสิ่งพิมพ์และภาพ 

การหาเสียงด้วยวิธีการปิดประกาศ แจกใบปลิว โปสการ์ด และเอกสารแนะนํา
ตัว เป็นวิธีการพ้ืนฐานสําหรับการหาเสียง เพ่ือให้การเลือกต้ังเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม จึงกําหนดข้อห้าม
สําหรับวิธีการดังกล่าวอย่างเข้มงวด และห้ามมิให้ใช้วิธีการอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายการ
หาเสียงเลือกต้ัง  

  2) การกําหนดให้มีการวางหลักประกัน 
      ผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือพรรคการเมืองจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินตามจํานวนที่
กําหนด เมื่อมีประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง (ผู้สมัคร ส.ส. ประมาณ 1 ล้านบาท) หลักประกัน
ข้างต้นจะถูกยึดเข้ากระทรวงการคลังหรือองค์กรท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง ถ้าผู้สมัครรับเลือกต้ังได้คะแนน
เสียงไม่ถึงจํานวนขั้นตํ่าที่กําหนดไว้ ในกรณีของการเลือกต้ังในระบบสัดส่วนสําหรับทั้ง 2 สภา จํานวน
เงินที่จะถูกยึดจะถูกคํานวณจาก “จํานวนของผู้สมัครที่ได้รับเลือก” ตามบัญชีรายช่ือของพรรค และ 
“จํานวนของผู้สมัครตามบัญชีรายช่ือที่แจ้ง” 
 5 . หลั ก เกณ ฑ์ และ วิ ธี ก าร กํ าห น ด จํ าน วน เงิ น ค่ า ใช้ จ่ าย ใน การ เลื อ ก ต้ั ง 
ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)22 

                    1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 
 ในการเลือกต้ังแต่ละคร้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนดจํานวนค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังสําหรับผู้สมัครรับเลือกต้ัง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ รวมถึง
จํานวนประชาชนในเขตเลือกต้ัง  
 พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกต้ังแต่งต้ังบุคคลรวบรวมใบเสร็จรับเงิน รายการ
ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด และส่งรายงานการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ภายหลังการสมัครรับเลือกต้ัง 
 พนักงานบัญชีต้องเก็บรักษาข้อมูลการเงิน ใบเสร็จรับเงิน และรายการใช้จ่าย
สอดคล้องกับรายการฝากถอนจากบัญชีธนาคาร 
 2) การสอบสวนและการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 
 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหน้าที่ในการสอบสวนและตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง รวมทั้งอาจขอให้ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ผู้จัดการ
การรณรงค์หาเสียง หรือบุคคลที่เก่ียวข้องรายงานหรือส่งเอกสารหลักฐานที่จําเป็น และหากจําเป็นอาจ
ขอให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลการเงินของผู้สมัครรับเลือกต้ังได้หากพบว่าการรายงานการเงินน้ันไม่
ถูกต้องตามกฎหมายคณะกรรมการการเลือกต้ังอาจย่ืนคําร้องหรือส่งเรื่องให้องค์กรที่มีอํานาจหน้าที่
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป  

                                                 
 22สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง. รายงานผลการศึกษาดูงานเก่ียวกับบทบาทของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) กับการจัดการเลือกต้ัง. หลักสูตร 
กบส.รุ่นที่ 2 : พฤษภาคม 2560. 
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 3) การกําหนดเขตเลือกต้ังในการเลือกต้ัง 
 เป็นบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการการเลือก ต้ังเกาหลีที่ จะกําหนด 
เขตเลือกต้ังโดยยึดหลักสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ และที่สําคัญสุดคือเกิดความ  เท่า
เทียมกันในทุกเขตของที่มีการเลือกต้ัง เมื่อกําหนดโดยคณะกรรมการการเลือกต้ังเกาหลีเรียบร้อยแล้ว 
จะนําเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือเห็นชอบร่วมกัน แล้วประกาศออกมาเป็นเขตเลือกต้ัง  
 4) การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังและการสนับสนุนพรรคการเมือง 
 การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังสามารถทําได้นับแต่วันถัดจากวันสมัครรับเลือกต้ัง
จนถึงวันเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ัง สาธารณรัฐเกาหลี จะเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับผู้สมัครรับ
เลือกต้ังต่อสาธารณะชนทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
 การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังก่อนการสมัครรับเลือกต้ัง ระบบน้ีมีเพ่ือทําให้เกิด
ความเสมอภาคระหว่างผู้สมัครทุกคน กล่าวคือ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ัง สามารถรณรงค์หาเสียง
เลือกต้ังได้ก่อนที่จะสมัครรับเลือกต้ัง โดยที่ต้องลงทะเบียนและแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังภายหลังการสมัครรับเลือกต้ัง ผู้สมัครรับเลือกต้ัง
สามารถรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังได้กว้างขวางมากกว่าการรณรงค์หาเสียงก่อนสมัครรับเลือกต้ัง 
ดังต่อไปน้ี 
   1. พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกต้ังสามารถจัดต้ังสํานักงานรณรงค์หา
เสียงเลือกต้ังในพ้ืนที่เลือกต้ัง 
   2. ผู้สมัครรับเลือกต้ังอาจติดป้ายโฆษณา แผ่นพับ หรือใบปลิวได้ตามขนาด 
และจํานวนที่กําหนด ณ สํานักงานรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังได้ 
   3. ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ยกเว้นผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบสัดส่วนอาจเผยแพร่
ใบปลิวในเขตเลือกต้ังได้ 
   4. ผู้ จัดการรณรงค์หาเสียง อาจแต่งต้ังเจ้ าห น้าที่ ประจําสํ านักงาน 
เพ่ือรณรงค์หาเสียงได้จํานวนหน่ึง 
   5. ป้ าย รณ รงค์ ห า เสี ย ง  ยก เว้น สํ าห รับ ก าร เลื อ ก ต้ั งแบบสั ด ส่ วน 
ให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังส่งให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง เพ่ือติดที่กําแพงในเขตเลือกต้ัง 
   6. ผู้ ส มั ค รรับ เลื อก ต้ั ง เผยแพ ร่ข้ อมู ล เก่ี ย ว กับผู้ ส มั ค รรับ เลื อก ต้ั ง 
และส่งข้อมูลให้คณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือส่งให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
   7. การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังในสถานที่สาธารณะผู้สมัครและผู้สนับสนุน
ผู้สมัครอาจนําเสนอประเด็นทางการเมืองและกล่าวสุนทรพจน์ในพ้ืนที่สาธารณะได้ 
   8. การรณ รงค์ ห า เสี ย ง เลื อก ต้ั งผ่ านสื่ อ ม วลชน  เช่น  การโฆษณ า 
ในหนังสือพิมพ์ทําได้เฉพาะการเลือกต้ังประธานาธิบดี การเลือกต้ังสมาชิกสภาแห่งชาติในระบบสัดส่วน 
และการเลือกต้ังผู้บริหารเมือง 
   9. การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังโดยการสัมภาษณ์และโต้วาที ผู้สมัครอาจได้รับ
เชิ ญ จ าก อ งค์ ก ร พั ฒ น า เอ ก ชน เพ่ื อ ไป ให้ สั ม ภ าษณ์ แ ล ะ โต้ ว าที  ห รื อ คณ ะก รรม ก าร 
จัดเผยแพร่โต้วาทีการเลือกต้ัง 



40 
 

   10. การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังโดยโทรศัพท์และการติดต่อสื่อสารทาง
เครือข่าย ผู้สมัครอาจใช้โทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้เลือกต้ัง ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. และผู้สมัครอาจ
นําข้อมูลเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 

3.3 การกําหนดจํานวนประชากรในการแบ่งเขตการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 3.3.1 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 255023      

ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขต
เลือกต้ังของแต่ละจังหวัดสําหรับการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ประกอบกับข้อมูลหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎร ของสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการการ
เลือกต้ังจึงประกาศจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกต้ังของแต่ละจังหวัดสําหรับการ
เลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ดังน้ี  

      1) ราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 62,828,706 คน  
      2) จํานวนราษฎรโดยเฉลี่ย 157,071 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน่ึงคน  
 
3.3.2 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 255424      
ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง

เขตเลือกต้ัง และเขตเลือกต้ังของแต่ละจังหวัดสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
ทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
พุทธศักราช 2554  ประกอบกับข้อมูลหลักฐานการทะเบียนราษฎร ของสํานักทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงประกาศจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และเขตเลือกต้ังของแต่ละจังหวัดสําหรับการเลือกต้ัง แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ดังน้ี  

      1) ราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 63,878,267 คน  
      2) จํานวนราษฎรโดยเฉลี่ย 170,342 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน่ึงคน  
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกต้ัง

ของแต่ละจังหวัดสําหรับการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง. 17 ตุลาคม 2550 
 

24 ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกต้ัง และเขตเลือกต้ังของแต่ละจังหวัดสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
ครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 
2554. 17 มีนาคม 2554 
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3.4 ข้อมูลสถิติผู้มีสิทธิเลือกต้ังและการมาใช้สิทธิเลือกต้ังของประเทศไทยที่ผ่านมา   
 3.4.1 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 255025   

ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 44,002,593 คน 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 32,775,868 คน  คิดเป็น  ร้อยละ 74.49 

จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้ใชส้ิทธิเลือกต้ัง ร้อยละ 
กรุงเทพมหานคร 1 331,731 219,694 66.23 
กรุงเทพมหานคร 2 341,116 221,806 65.02 
กรุงเทพมหานคร 3 337,528 237,231 70.28 
กรุงเทพมหานคร 4 383,499 273,578 71.34 
กรุงเทพมหานคร 5 379,979 266,848 70.23 
กรุงเทพมหานคร 6 365,620 262,829 71.89 
กรุงเทพมหานคร 7 367,946 258,644 70.29 
กรุงเทพมหานคร 8 338,610 232,453 68.65 
กรุงเทพมหานคร 9 341,304 215,358 63.10 
กรุงเทพมหานคร 10 313,292 220,856 70.50 
กรุงเทพมหานคร 11 335,804 237,243 70.65 
กรุงเทพมหานคร 12 312,545 219,488 70.23 
กระบ่ี 1 271,488 216,023 79.57 
กาญจนบุรี 1 293,101 224,748 76.68 
กาญจนบุรี 2 228,075 177,934 78.02 
กาฬสินธ์ุ 1 376,688 251,613 66.80 
กาฬสินธ์ุ 2 350,451 244,670 69.82 
กําแพงเพชร 1 303,937 219,489 72.22 
กําแพงเพชร 2 197,403 140,699 71.28 
ขอนแก่น 1 352,038 266,525 75.71 
ขอนแก่น 2 323,939 224,925 69.43 
ขอนแก่น 3 341,528 250,010 73.20 
ขอนแก่น 4 258,204 164,583 63.74 
จันทบุรี 1 373,156 284,199 76.16 
ฉะเชิงเทรา 1 237,357 180,546 76.07 
ฉะเชิงเทรา 2 238,320 179,740 75.42 
ชลบุรี 1 320,986 241,782 75.32 
ชลบุรี 2 328,099 219,358 66.86 
                                                 

25สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง. ข้อมูลสถิติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
2550.(กรุงเทพมหานคร : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1997) จํากัด, พ.ศ. 2551. น. 88-105 
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จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้ใชส้ิทธิเลือกต้ัง ร้อยละ 
ชลบุรี 3 218,210 157,692 72.27 
ชัยนาท 1 242,600 200,219 82.53 
ชัยภูมิ 1 338,139 230,750 68.24 
ชัยภูมิ 2 235,094 173,852 73.95 
ชัยภูมิ 3 234,036 161,900 69.18 
ชุมพร 1 339,924 270,590 79.60 
เชียงราย 1 305,877 245,854 80.38 
เชียงราย 2 340,847 255,858 75.07 
เชียงราย 3 172,716 131,458 76.11 
เชียงใหม่ 1 358,176 296,888 82.89 
เชียงใหม่ 2 353,441 299,707 84.80 
เชียงใหม่ 3 243,935 194,373 79.68 
เชียงใหม่ 4 193,736 164,967 85.15 
ตรัง 1 209,894 174,392 83.09 
ตรัง 2 203,896 169,093 82.93 
ตราด 1 148,649 112,075 75.40 
ตาก 1 284,675 240,210 84.38 
นครนายก 1 178,795 142,277 79.58 
นครปฐม 1 357,770 280,461 78.39 
นครปฐม 2 245,788 189,032 76.91 
นครพนม 1 243,881 163,689 67.12 
นครพนม 2 241,534 164,579 68.14 
นครราชสีมา 1 330,491 241,101 72.95 
นครราชสีมา 2 352,081 266,345 75.65 
นครราชสีมา 3 322,529 235,915 73.15 
นครราชสีมา 4 350,666 246,193 70.21 
นครราชสีมา 5 218,263 151,328 69.33 
นครราชสีมา 6 222,458 169,319 76.11 
นครศรีธรรมราช 1 312,277 222,022 71.10 
นครศรีธรรมราช 2 322,461 252,638 78.35 
นครศรีธรรมราช 3 222,554 146,940 66.02 
นครศรีธรรมราช 4 197,955 152,051 76.81 
นครสวรรค์ 1 343,361 254,853 74.22 
นครสวรรค์ 2 215,448 155,970 72.39 
นครสวรรค์ 3 211,957 151,826 71.63 
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จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้ใชส้ิทธิเลือกต้ัง ร้อยละ 
นนทบุรี 1 382,158 277,604 72.64 
นนทบุรี 2 373,455 283,058 75.79 
นราธิวาส 1 272,260 212,648 78.10 
นราธิวาส 2 168,862 129,939 76.95 
น่าน 1 351,880 276,396 78.55 
บุรีรัมย์ 1 325,085 228,225 70.20 
บุรีรัมย์ 2 314,922 203,897 64.75 
บุรีรัมย์ 3 213,256 146,484 68.69 
บุรีรัมย์ 4 219,017 149,873 68.43 
ปทุมธานี 1 332,532 253,697 76.29 
ปทุมธานี 2 309,988 224,575 72.45 
ประจวบคีรีขันธ์ 1 352,153 255,482 72.55 
ปราจีนบุรี 1 305,045 247,163 81.03 
ปัตตานี 1 201,641 154,793 76.77 
ปัตตานี 2 194,409 148,724 76.50 
พระนครศรีอยุธยา 1 331,952 258,276 77.81 
พระนครศรีอยุธยา 2 220,569 167,922 76.13 
พะเยา 1 365,264 286,551 78.45 
พังงา 1 172,349 138,322 80.26 
พัทลุง 1 344,900 291,319 84.46 
พิจิตร 1 200,749 145,083 72.27 
พิจิตร 2 200,746 140,185 69.83 
พิษณุโลก 1 363,487 270,199 74.34 
พิษณุโลก 2 241,790 175,514 72.59 
เพชรบุรี 1 330,064 270,670 82.01 
เพชรบูรณ์ 1 354,037 260,679 73.63 
เพชรบูรณ์ 2 364,693 235,038 64.45 
แพร่ 1 356,013 284,587 79.94 
ภูเก็ต 1 214,329 159,241 74.30 
มหาสารคาม 1 341,132 250,839 73.53 
มหาสารคาม 2 339,436 235,477 69.37 
มุกดาหาร 1 235,456 175,361 74.48 
แม่ฮ่องสอน 1 140,628 115,342 82.02 
ยโสธร 1 207,392 145,882 70.34 
ยโสธร 2 181,869 127,857 70.30 
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จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้ใชส้ิทธิเลือกต้ัง ร้อยละ 
ยะลา 1 287,676 224,655 78.09 
ร้อยเอ็ด 1 361,100 254,134 70.38 
ร้อยเอ็ด 2 356,932 240,589 67.40 
ร้อยเอ็ด 3 227,341 150,192 66.06 
ระนอง 1 111,125 84,366 75.92 
ระยอง 1 203,854 154,154 75.62 
ระยอง 2 201,060 154,379 76.78 
ราชบุรี 1 366,427 294,834 80.46 
ราชบุรี 2 231,548 184,069 79.49 
ลพบุรี 1 323,564 248,237 76.72 
ลพบุรี 2 218,589 156,413 71.56 
ลําปาง 1 345,474 288,726 83.57 
ลําปาง 2 226,588 185,284 81.77 
ลําพูน 1 308,030 273,828 88.90 
เลย 1 234,046 179,500 76.69 
เลย 2 216,254 158,933 73.49 
ศรีสะเกษ 1 320,433 253,308 79.05 
ศรีสะเกษ 2 312,453 230,915 73.90 
ศรีสะเกษ 3 312,174 233,871 74.92 
สกลนคร 1 336,335 234,820 69.82 
สกลนคร 2 215,839 142,481 66.01 
สกลนคร 3 230,202 144,753 62.88 
สงขลา 1 355,591 277,504 78.04 
สงขลา 2 339,823 259,893 76.48 
สงขลา 3 206,343 172,004 83.36 
สตูล 1 187,123 153,350 81.95 
สมุทรปราการ 1 351,589 255,524 72.68 
สมุทรปราการ 2 234,133 169,642 72.46 
สมุทรปราการ 3 223,569 168,267 75.26 
สมุทรสงคราม 1 148,291 111,882 75.45 
สมุทรสาคร 1 331,966 245,165 73.85 
สระแก้ว 1 370,528 274,508 74.09 
สระบุรี 1 216,637 168,258 77.67 
สระบุรี 2 212,912 174,081 81.76 
สิงห์บุรี 1 149,548 127,795 85.45 
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จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้ใชส้ิทธิเลือกต้ัง ร้อยละ 
สุโขทัย 1 203,932 160,818 78.86 
สุโขทัย 2 199,366 161,910 81.21 
สุพรรณบุรี 1 358,553 267,559 74.62 
สุพรรณบุรี 2 258,925 198,876 76.81 
สุราษฎร์ธานี 1 333,867 251,016 75.18 
สุราษฎร์ธานี 2 336,391 269,221 80.03 
สุรินทร์ 1 303,998 215,739 70.97 
สุรินทร์ 2 270,739 209,313 77.31 
สุรินทร์ 3 260,421 205,366 78.86 
หนองคาย 1 317,054 212,361 66.98 
หนองคาย 2 286,361 199,325 69.61 
หนองบัวลําภู 1 312,232 235,683 75.48 
อ่างทอง 1 212,202 161,783 76.24 
อํานาจเจริญ 1 259,987 188,238 72.40 
อุดรธานี 1 298,540 217,236 72.77 
อุดรธานี 2 278,522 215,193 77.26 
อุดรธานี 3 182,495 142,640 78.16 
อุดรธานี 4 207,616 153,841 74.10 
อุตรดิตถ์ 1 347,660 254,161 73.11 
อุทัยธานี 1 239,086 177,389 74.19 
อุบลราชธานี 1 334,067 265,003 79.33 
อุบลราชธานี 2 302,146 224,743 74.38 
อุบลราชธานี 3 303,561 235,671 77.64 
อุบลราชธานี 4 238,399 176,278 73.94 

รวมทั้งหมด 44,002,593 32,775,868 74.49 
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3.4.1 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 255426   
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 46,393,549 คน 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 35,220,377 คน  คิดเป็น  ร้อยละ 75.03 

 
จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้ใชส้ิทธิเลือกต้ัง ร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร 1 107,531 76,033 70.71 
กรุงเทพมหานคร 2 140,368 97,970 69.80 
กรุงเทพมหานคร 3 134,186 92,360 68.83 
กรุงเทพมหานคร 4 133,672 89,015 66.59 
กรุงเทพมหานคร 5 138,354 90,616 65.50 
กรุงเทพมหานคร 6 158,519 114,701 72.36 
กรุงเทพมหานคร 7 113,321 81,643 72.05 
กรุงเทพมหานคร 8 127,709 94,622 74.09 
กรุงเทพมหานคร 9 126,499 92,264 72.94 
กรุงเทพมหานคร 10 105,529 73,852 69.98 
กรุงเทพมหานคร 11 106,294 78,411 73.77 
กรุงเทพมหานคร 12 107,261 77,358 72.12 
กรุงเทพมหานคร 13 136,043 98,254 72.22 
กรุงเทพมหานคร 14 144,480 106,562 73.76 
กรุงเทพมหานคร 15 114,021 81,883 71.81 
กรุงเทพมหานคร 16 148,576 110,085 74.09 
กรุงเทพมหานคร 17 123,744 92,541 74.78 
กรุงเทพมหานคร 18 116,343 86,809 74.61 
กรุงเทพมหานคร 19 107,011 78,381 73.25 
กรุงเทพมหานคร 20 115,338 83,737 72.60 
กรุงเทพมหานคร 21 118,610 87,907 74.11 
กรุงเทพมหานคร 22 148,142 105,110 70.95 
กรุงเทพมหานคร 23 147,859 104,147 70.44 
กรุงเทพมหานคร 24 139,583 96,721 69.29 
กรุงเทพมหานคร 25 136,221 95,863 70.37 
กรุงเทพมหานคร 26 151,778 108,747 71.65 
กรุงเทพมหานคร 27 113,484 81,852 72.13 
กรุงเทพมหานคร 28 126,558 94,576 74.73 
                                                 

26สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง. ข้อมูลสถิติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
2554.(กรุงเทพมหานคร : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1997) จํากัด, พ.ศ. 2555. น. 194-227 
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จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้ใชส้ิทธิเลือกต้ัง ร้อยละ 
กรุงเทพมหานคร 29 111,988 84,702 75.63 
กรุงเทพมหานคร 30 146,042 105,857 72.48 
กรุงเทพมหานคร 31 157,274 113,597 72.23 
กรุงเทพมหานคร 32 141,019 100,768 71.46 
กรุงเทพมหานคร 33 117,594 82,607 70.25 
กระบ่ี 1 113,325 89,083 78.61 
กระบ่ี 2 99,470 78,003 78.42 
กระบ่ี 3 86,095 68,977 80.12 
กาญจนบุรี 1 121,526 88,697 72.99 
กาญจนบุรี 2 128,047 97,198 75.91 
กาญจนบุรี 3 125,113 100,614 80.42 
กาญจนบุรี 4 118,993 91,595 76.98 
กาญจนบุรี 5 82,096 59,384 72.33 
กาฬสินธ์ุ 1 107,657 82,415 76.55 
กาฬสินธ์ุ 2 119,647 87,357 73.01 
กาฬสินธ์ุ 3 113,189 82,290 72.70 
กาฬสินธ์ุ 4 131,828 93,594 71.00 
กาฬสินธ์ุ 5 134,297 99,802 74.31 
กาฬสินธ์ุ 6 127,971 91,834 71.76 
กําแพงเพชร 1 135,557 98,858 72.93 
กําแพงเพชร 2 133,460 99,166 74.30 
กําแพงเพชร 3 127,944 93,850 73.35 
กําแพงเพชร 4 133,525 93,376 69.93 
ขอนแก่น 1 135,932 102,208 75.19 
ขอนแก่น 2 134,849 106,631 79.07 
ขอนแก่น 3 144,321 108,733 75.34 
ขอนแก่น 4 141,136 108,143 76.62 
ขอนแก่น 5 123,530 85,712 69.39 
ขอนแก่น 6 129,232 92,440 71.53 
ขอนแก่น 7 125,317 91,265 72.83 
ขอนแก่น 8 139,027 96,448 69.37 
ขอนแก่น 9 129,342 89,510 69.20 
ขอนแก่น 10 127,258 92,877 72.98 
จันทบุรี 1 116,820 90,986 77.89 
จันทบุรี 2 126,814 99,322 78.32 
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จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้ใชส้ิทธิเลือกต้ัง ร้อยละ 
จันทบุรี 3 141,750 108,607 76.62 
ฉะเชิงเทรา 1 124,251 97,225 78.25 
ฉะเชิงเทรา 2 122,155 99,442 81.41 
ฉะเชิงเทรา 3 124,978 92,947 74.37 
ฉะเชิงเทรา 4 132,103 107,169 81.13 
ชลบุรี 1 120,964 94,733 78.32 
ชลบุรี 2 128,240 99,312 77.44 
ชลบุรี 3 126,657 104,552 82.55 
ชลบุรี 4 123,042 95,259 77.42 
ชลบุรี 5 121,665 91,939 75.57 
ชลบุรี 6 115,029 86,855 75.51 
ชลบุรี 7 111,609 77,450 69.39 
ชลบุรี 8 114,260 74,788 65.45 
ชัยนาท 1 127,603 99,898 78.29 
ชัยนาท 2 131,479 103,674 78.85 
ชัยภูมิ 1 115,321 87,137 75.56 
ชัยภูมิ 2 120,589 84,866 70.38 
ชัยภูมิ 3 123,409 92,141 74.66 
ชัยภูมิ 4 118,548 86,590 73.04 
ชัยภูมิ 5 122,234 90,081 73.70 
ชัยภูมิ 6 121,595 91,838 75.53 
ชัยภูมิ 7 114,903 83,623 72.78 
ชุมพร 1 122,908 93,119 75.76 
ชุมพร 2 117,365 93,570 79.73 
ชุมพร 3 120,714 91,600 75.88 
เชียงราย 1 129,607 101,497 78.31 
เชียงราย 2 131,095 104,418 79.65 
เชียงราย 3 136,363 106,947 78.43 
เชียงราย 4 120,510 96,089 79.74 
เชียงราย 5 124,332 93,689 75.35 
เชียงราย 6 124,559 93,412 74.99 
เชียงราย 7 103,620 73,863 71.28 
เชียงใหม่ 1 113,578 87,669 77.19 
เชียงใหม่ 2 127,210 104,892 82.46 
เชียงใหม่ 3 135,013 116,949 86.62 
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จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้ใชส้ิทธิเลือกต้ัง ร้อยละ 
เชียงใหม่ 4 137,719 115,360 83.76 
เชียงใหม่ 5 105,419 82,956 78.69 
เชียงใหม่ 6 94,178 72,113 76.57 
เชียงใหม่ 7 123,398 102,438 83.01 
เชียงใหม่ 8 130,877 114,684 87.63 
เชียงใหม่ 9 120,201 106,065 88.24 
เชียงใหม่ 10 118,362 99,423 84.00 
ตรัง 1 108,882 87,972 80.80 
ตรัง 2 110,726 91,636 82.76 
ตรัง 3 105,636 89,343 84.58 
ตรัง 4 111,386 91,922 82.53 
ตราด 1 159,110 117,966 74.14 
ตาก 1 120,013 91,914 76.59 
ตาก 2 110,178 87,327 79.26 
ตาก 3 99,259 76,178 76.75 
นครนายก 1 191,723 151,691 79.12 
นครปฐม 1 125,412 97,978 78.12 
นครปฐม 2 124,867 97,988 78.47 
นครปฐม 3 132,010 103,683 78.54 
นครปฐม 4 126,541 99,367 78.53 
นครปฐม 5 139,791 105,900 75.76 
นครพนม 1 127,028 90,248 71.05 
นครพนม 2 126,805 89,119 70.28 
นครพนม 3 129,307 87,291 67.51 
นครพนม 4 127,441 90,026 70.64 
นครราชสีมา 1 128,326 95,319 74.28 
นครราชสีมา 2 126,248 101,131 80.11 
นครราชสีมา 3 127,916 105,205 82.25 
นครราชสีมา 4 129,313 99,742 77.13 
นครราชสีมา 5 125,177 89,001 71.10 
นครราชสีมา 6 138,598 98,249 70.89 
นครราชสีมา 7 121,438 87,276 71.87 
นครราชสีมา 8 132,678 97,192 73.25 
นครราชสีมา 9 131,796 98,379 74.64 
นครราชสีมา 10 130,002 104,985 80.76 
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จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้ใชส้ิทธิเลือกต้ัง ร้อยละ 
นครราชสีมา 11 119,940 93,629 78.06 
นครราชสีมา 12 124,236 103,115 83.00 
นครราชสีมา 13 125,809 95,098 75.59 
นครราชสีมา 14 123,562 90,318 73.10 
นครราชสีมา 15 131,689 101,586 77.14 
นครศรีธรรมราช 1 119,119 83,409 70.02 
นครศรีธรรมราช 2 128,165 87,456 68.24 
นครศรีธรรมราช 3 122,498 84,441 68.93 
นครศรีธรรมราช 4 122,856 90,586 73.73 
นครศรีธรรมราช 5 124,175 92,989 74.89 
นครศรีธรรมราช 6 118,065 89,753 76.02 
นครศรีธรรมราช 7 127,812 94,148 73.66 
นครศรีธรรมราช 8 125,220 88,942 71.03 
นครศรีธรรมราช 9 124,399 91,912 73.88 
นครสวรรค์ 1 128,366 94,822 73.87 
นครสวรรค์ 2 129,257 99,936 77.32 
นครสวรรค์ 3 143,602 105,767 73.65 
นครสวรรค์ 4 135,067 99,790 73.88 
นครสวรรค์ 5 138,278 100,620 72.77 
นครสวรรค์ 6 131,550 95,347 72.48 
นนทบุรี 1 140,535 102,339 72.82 
นนทบุรี 2 142,114 107,577 75.70 
นนทบุรี 3 143,343 113,970 79.51 
นนทบุรี 4 138,249 104,726 75.75 
นนทบุรี 5 142,013 108,892 76.68 
นนทบุรี 6 132,198 99,838 75.52 
นราธิวาส 1 120,517 92,748 76.96 
นราธิวาส 2 116,755 86,701 74.26 
นราธิวาส 3 117,664 90,791 77.16 
นราธิวาส 4 124,450 103,767 83.38 
น่าน 1 123,266 98,894 80.23 
น่าน 2 124,433 99,399 79.88 
น่าน 3 118,320 91,417 77.26 
บึงกาฬ 1 143,722 104,978 73.04 
บึงกาฬ 2 144,401 101,201 70.08 
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จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้ใชส้ิทธิเลือกต้ัง ร้อยละ 
บุรีรัมย์ 1 122,312 89,381 73.08 
บุรีรัมย์ 2 120,561 84,914 70.43 
บุรีรัมย์ 3 128,354 89,077 69.40 
บุรีรัมย์ 4 129,896 90,899 69.98 
บุรีรัมย์ 5 123,348 85,378 69.22 
บุรีรัมย์ 6 125,831 94,285 74.93 
บุรีรัมย์ 7 124,530 92,213 74.05 
บุรีรัมย์ 8 122,160 87,166 71.35 
บุรีรัมย์ 9 123,076 84,469 68.63 
ปทุมธานี 1 134,654 102,619 76.21 
ปทุมธานี 2 130,452 105,756 81.07 
ปทุมธานี 3 110,680 86,823 78.45 
ปทุมธานี 4 110,150 82,220 74.64 
ปทุมธานี 5 136,281 101,493 74.47 
ปทุมธานี 6 114,926 88,494 77.00 
ประจวบคีรีขันธ์ 1 132,191 95,334 72.12 
ประจวบคีรีขันธ์ 2 128,037 93,514 73.04 
ประจวบคีรีขันธ์ 3 114,751 85,335 74.37 
ปราจีนบุรี 1 119,090 91,985 77.24 
ปราจีนบุรี 2 114,339 90,992 79.58 
ปราจีนบุรี 3 111,768 88,121 78.84 
ปัตตานี 1 113,990 86,019 75.46 
ปัตตานี 2 99,944 76,510 76.55 
ปัตตานี 3 106,380 85,914 80.76 
ปัตตานี 4 101,800 75,929 74.59 
พระนครศรีอยุธยา 1 102,043 80,886 79.27 
พระนครศรีอยุธยา 2 121,874 95,709 78.53 
พระนครศรีอยุธยา 3 108,710 83,067 76.41 
พระนครศรีอยุธยา 4 133,244 104,330 78.30 
พระนครศรีอยุธยา 5 125,047 99,534 79.60 
พะเยา 1 129,778 102,843 79.25 
พะเยา 2 122,962 93,518 76.05 
พะเยา 3 129,713 100,410 77.41 
พังงา 1 182,939 143,718 78.56 
พัทลุง 1 122,602 97,294 79.36 
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จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้ใชส้ิทธิเลือกต้ัง ร้อยละ 
พัทลุง 2 121,234 98,430 81.19 
พัทลุง 3 133,611 107,188 80.22 
พิจิตร 1 136,458 95,279 69.82 
พิจิตร 2 138,949 101,079 72.75 
พิจิตร 3 143,459 102,248 71.27 
พิษณุโลก 1 131,781 97,150 73.72 
พิษณุโลก 2 132,991 101,076 76.00 
พิษณุโลก 3 132,900 90,548 68.13 
พิษณุโลก 4 124,901 92,701 74.22 
พิษณุโลก 5 121,656 92,110 75.71 
เพชรบุรี 1 114,952 90,263 78.52 
เพชรบุรี 2 117,462 95,164 81.02 
เพชรบุรี 3 118,549 95,274 80.37 
เพชรบูรณ์ 1 126,528 94,012 74.30 
เพชรบูรณ์ 2 115,784 85,537 73.88 
เพชรบูรณ์ 3 122,459 95,848 78.27 
เพชรบูรณ์ 4 121,992 80,650 66.11 
เพชรบูรณ์ 5 126,281 87,235 69.08 
เพชรบูรณ์ 6 126,510 90,111 71.23 
แพร่ 1 123,636 103,045 83.35 
แพร่ 2 120,223 96,383 80.17 
แพร่ 3 122,406 93,802 76.63 
ภูเก็ต 1 110,236 81,861 74.26 
ภูเก็ต 2 134,027 102,816 76.71 
มหาสารคาม 1 136,597 101,681 74.44 
มหาสารคาม 2 145,004 104,764 72.25 
มหาสารคาม 3 140,644 101,665 72.29 
มหาสารคาม 4 143,786 107,079 74.47 
มหาสารคาม 5 141,674 105,958 74.79 
มุกดาหาร 1 122,222 92,187 75.43 
มุกดาหาร 2 124,678 93,767 75.21 
แม่ฮ่องสอน 1 151,965 123,721 81.41 
ยโสธร 1 120,828 91,746 75.93 
ยโสธร 2 142,114 97,841 68.85 
ยโสธร 3 141,809 102,833 72.52 
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จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้ใชส้ิทธิเลือกต้ัง ร้อยละ 
ยะลา 1 94,423 70,510 74.67 
ยะลา 2 111,076 89,650 80.71 
ยะลา 3 110,503 84,822 76.76 
ร้อยเอ็ด 1 123,039 95,325 77.48 
ร้อยเอ็ด 2 126,632 91,399 72.18 
ร้อยเอ็ด 3 127,120 88,448 69.58 
ร้อยเอ็ด 4 119,780 81,368 67.93 
ร้อยเอ็ด 5 120,843 80,299 66.45 
ร้อยเอ็ด 6 122,415 84,076 68.68 
ร้อยเอ็ด 7 119,430 82,390 68.99 
ร้อยเอ็ด 8 121,379 85,891 70.76 
ระนอง 1 119,536 88,205 73.79 
ระยอง 1 114,298 87,498 76.55 
ระยอง 2 111,079 87,765 79.01 
ระยอง 3 115,594 87,290 75.51 
ระยอง 4 112,403 83,842 74.59 
ราชบุรี 1 126,534 101,666 80.35 
ราชบุรี 2 118,960 99,377 83.54 
ราชบุรี 3 125,643 105,989 84.36 
ราชบุรี 4 128,321 105,635 82.32 
ราชบุรี 5 127,860 105,590 82.58 
ลพบุรี 1 142,920 107,433 75.17 
ลพบุรี 2 145,549 117,952 81.04 
ลพบุรี 3 139,747 101,650 72.74 
ลพบุรี 4 137,061 108,348 79.05 
ลําปาง 1 145,219 118,524 81.62 
ลําปาง 2 145,051 115,630 79.72 
ลําปาง 3 155,186 127,475 82.14 
ลําปาง 4 159,700 125,158 78.37 
ลําพูน 1 159,311 140,067 87.92 
ลําพูน 2 158,416 141,474 89.31 
เลย 1 114,970 94,684 82.36 
เลย 2 117,936 89,005 75.47 
เลย 3 114,554 94,316 82.33 
เลย 4 117,840 91,348 77.52 
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จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้ใชส้ิทธิเลือกต้ัง ร้อยละ 
ศรีสะเกษ 1 134,472 100,989 75.10 
ศรีสะเกษ 2 132,776 95,081 71.61 
ศรีสะเกษ 3 131,929 97,302 73.75 
ศรีสะเกษ 4 133,134 91,014 68.36 
ศรีสะเกษ 5 129,147 91,858 71.13 
ศรีสะเกษ 6 127,641 90,930 71.24 
ศรีสะเกษ 7 132,980 95,360 71.71 
ศรีสะเกษ 8 131,204 91,830 69.99 
สกลนคร 1 118,426 86,631 73.15 
สกลนคร 2 122,742 85,769 69.88 
สกลนคร 3 118,312 85,584 72.34 
สกลนคร 4 111,189 76,413 68.72 
สกลนคร 5 112,281 74,385 66.25 
สกลนคร 6 115,089 77,344 67.20 
สกลนคร 7 115,387 77,450 67.12 
สงขลา 1 118,813 88,459 74.45 
สงขลา 2 129,033 95,731 74.19 
สงขลา 3 123,316 96,872 78.56 
สงขลา 4 120,146 92,430 76.93 
สงขลา 5 133,096 105,959 79.61 
สงขลา 6 114,936 84,206 73.26 
สงขลา 7 107,368 85,162 79.32 
สงขลา 8 118,217 97,436 82.42 
สตูล 1 98,822 78,347 79.28 
สตูล 2 105,819 86,918 82.14 
สมุทรปราการ 1 123,128 94,706 76.92 
สมุทรปราการ 2 126,788 90,749 71.58 
สมุทรปราการ 3 118,914 89,351 75.14 
สมุทรปราการ 4 145,267 108,286 74.54 
สมุทรปราการ 5 130,837 97,163 74.26 
สมุทรปราการ 6 114,008 88,623 77.73 
สมุทรปราการ 7 122,544 93,770 76.52 
สมุทรสงคราม 1 147,669 114,546 77.57 
สมุทรสาคร 1 118,406 88,574 74.81 
สมุทรสาคร 2 120,758 92,444 76.55 
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จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้ใชส้ิทธิเลือกต้ัง ร้อยละ 
สมุทรสาคร 3 122,948 92,895 75.56 
สระแก้ว 1 129,940 98,891 76.11 
สระแก้ว 2 127,041 95,278 75.00 
สระแก้ว 3 129,129 93,145 72.13 
สระบุรี 1 109,402 88,908 81.27 
สระบุรี 2 121,429 97,599 80.38 
สระบุรี 3 107,014 86,874 81.18 
สระบุรี 4 117,124 97,428 83.18 
สิงห์บุรี 1 166,440 131,776 79.17 
สุโขทัย 1 111,387 83,728 75.17 
สุโขทัย 2 117,066 87,636 74.86 
สุโขทัย 3 118,309 86,850 73.41 
สุโขทัย 4 114,643 86,181 75.17 
สุพรรณบุรี 1 130,822 100,035 76.47 
สุพรรณบุรี 2 127,052 94,529 74.40 
สุพรรณบุรี 3 126,593 95,085 75.11 
สุพรรณบุรี 4 129,364 101,701 78.62 
สุพรรณบุรี 5 129,041 99,076 76.78 
สุราษฎร์ธานี 1 119,932 82,408 68.71 
สุราษฎร์ธานี 2 123,322 87,367 70.84 
สุราษฎร์ธานี 3 121,878 91,507 75.08 
สุราษฎร์ธานี 4 121,733 94,340 77.50 
สุราษฎร์ธานี 5 112,656 88,383 78.45 
สุราษฎร์ธานี 6 120,808 92,997 76.98 
สุรินทร์ 1 123,536 89,610 72.54 
สุรินทร์ 2 125,592 91,972 73.23 
สุรินทร์ 3 127,379 91,141 71.55 
สุรินทร์ 4 127,117 86,429 67.99 
สุรินทร์ 5 124,122 87,222 70.27 
สุรินทร์ 6 121,197 83,977 69.29 
สุรินทร์ 7 105,052 74,656 71.07 
สุรินทร์ 8 119,369 83,808 70.21 
หนองคาย 1 122,951 86,760 70.56 
หนองคาย 2 121,132 81,048 66.91 
หนองคาย 3 122,919 83,935 68.28 
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จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้ใชส้ิทธิเลือกต้ัง ร้อยละ 
หนองบัวลําภู 1 123,707 86,905 70.25 
หนองบัวลําภู 2 122,540 83,739 68.34 
หนองบัวลําภู 3 119,271 81,834 68.61 
อ่างทอง 1 112,504 85,593 76.08 
อ่างทอง 2 106,283 83,944 78.98 
อํานาจเจริญ 1 133,615 97,973 73.32 
อํานาจเจริญ 2 139,784 100,922 72.20 
อุดรธานี 1 118,552 81,344 68.61 
อุดรธานี 2 125,925 92,018 73.07 
อุดรธานี 3 124,524 85,170 68.40 
อุดรธานี 4 124,404 82,357 66.20 
อุดรธานี 5 127,589 82,509 64.67 
อุดรธานี 6 121,233 85,193 70.27 
อุดรธานี 7 131,722 91,101 69.16 
อุดรธานี 8 129,559 91,501 70.62 
อุดรธานี 9 122,503 88,134 71.94 
อุตรดิตถ์ 1 115,110 86,446 75.10 
อุตรดิตถ์ 2 109,539 80,906 73.86 
อุตรดิตถ์ 3 132,248 100,419 75.93 
อุทัยธานี 1 123,464 91,341 73.98 
อุทัยธานี 2 123,556 90,166 72.98 
อุบลราชธานี 1 118,447 93,932 79.30 
อุบลราชธานี 2 123,807 92,029 74.33 
อุบลราชธานี 3 122,967 91,033 74.03 
อุบลราชธานี 4 125,243 96,294 76.89 
อุบลราชธานี 5 116,882 86,795 74.26 
อุบลราชธานี 6 110,378 78,969 71.54 
อุบลราชธานี 7 108,303 79,681 73.57 
อุบลราชธานี 8 120,260 87,428 72.70 
อุบลราชธานี 9 107,698 77,240 71.72 
อุบลราชธานี 10 124,085 93,015 74.96 
อุบลราชธานี 11 117,834 86,571 73.47 

รวมทั้งหมด 46,939,549  35,220,377 75.03 
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3.5 การใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครในเขตเลือกต้ัง  
 จากการศึกษาพบว่ารายละเอียดในการใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแต่ละคนในทุกเขตเลือกต้ังมีรายละเอียดมาก ผู้ศึกษาจึงยกประเด็นสําคัญที่จะมีผลต่อการ
กําหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครมาเฉพาะบางเขตเลือกต้ัง โดยมุ่งประเด็นในการนําเสนอ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครในเขตเลือกต้ังจังหวัดที่มีขนาดใหญ่และเล็กตามสภาพ
เศรษฐกิจพ้ืนฐาน ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น มีรายละเอียดดังน้ี  
 
  

3.5.1 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 255027  
 คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จํานวน 1,500,000 
บาท มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จํานวน 3,756 ราย  
  - ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกต้ังไม่เกิน 1,000,000 บาท จํานวน 3,298 ราย  
  - ผู้สมัครใช้จ่ายเกิน 1,000,000 แต่ไม่เกิน 1,400,000 บาท จํานวน 445 ราย 
  - ผู้สมัครใช้จ่ายเกิน 1,400,000 แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท จํานวน 13 ราย  

  เฉลี่ยผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกต้ังต่อคนต่อเขตเลือกต้ัง 359,300 บาท  
 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครในเขตจังหวัดขนาดใหญ่และจังหวัดขนาดเล็ก   

จังหวัด 
ขนาดใหญ่ เขต ชื่อผู้สมัคร พรรค หมายเลข

ผู้สมัคร 
คชจ.เลือกตั้ง 

(บาท) 

กรุงเทพมหานคร 1 โพยมราษี ฤกษ์สําราญ เพื่อแผ่นดิน 1 603,895.34 
กรุงเทพมหานคร 1 ชาติพร อัสสรัตน์ เพื่อแผ่นดิน 2 747,620.34 
กรุงเทพมหานคร 1 วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ ์ เพื่อแผ่นดิน 3 305,467.84 
กรุงเทพมหานคร 1 อภิมงคล โสณกุล ประชาธิปัตย์ 4 980,860.92 
กรุงเทพมหานคร 1 อรอนงค์ กาญจนชูศักด์ิ ประชาธิปัตย์ 5 953,333.44 
กรุงเทพมหานคร 1 เจิมมาศ จึงเลิศศิริ ประชาธิปัตย์ 6 1,060,453.94 
กรุงเทพมหานคร 1 ประจวบ อ้ึงภากรณ์ มัชฌิมาธิปไตย 7 537,541.45 
กรุงเทพมหานคร 1 บุญสิทธิ์ ธรรมโรจน์พินิจ มัชฌิมาธิปไตย 8 681,990.73 
กรุงเทพมหานคร 1 กฤษฎา สัจจกุล มัชฌิมาธิปไตย 9 515,482.01 
กรุงเทพมหานคร 1 มโน เมตตานันโท เลาหวณิช ชาติไทย 10 809,045.00 
กรุงเทพมหานคร 1 กุสุมามาลย์ ปัจฉิมสวัสด์ิ ชาติไทย 11 624,445.00 
กรุงเทพมหานคร 1 อรัญ พันธุมจินดา ชาติไทย 12 111,950.00 

                                                 
27สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง. สํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ. 

เอกสารสรุปการกําหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง พ.ศ.2550 : พ.ศ. 2551. 
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จังหวัด 
ขนาดใหญ่ เขต ชื่อผู้สมัคร พรรค หมายเลข

ผู้สมัคร 
คชจ.เลือกตั้ง 

(บาท) 

กรุงเทพมหานคร 1 ลีลาวดี วัชโรบล พลังประชาชน 13 1,361,206.86 
กรุงเทพมหานคร 1 กมล บันไดเพชร พลังประชาชน 14 1,013,784.77 
กรุงเทพมหานคร 1 ยุวลักษณ์ อภิธนาคุณ พลังประชาชน 15 778,903.52 
กรุงเทพมหานคร 1 สมโภช พุ่มน้อย ประชากรไทย 16 104,880.00 
กรุงเทพมหานคร 1 สุนันชัย บุญรอด ประชากรไทย 17 78,110.00 
กรุงเทพมหานคร 1 ถวิล พรตเจริญ ประชากรไทย 18 93,760.00 
กรุงเทพมหานคร 1 เมตตา เต็มชํานาญ ประชาราช 19 104,242.00 
กรุงเทพมหานคร 1 พงษ์พจน์ หิรัญพฤกษ์ ประชาราช 20 89,812.00 
กรุงเทพมหานคร 1 วิภาดา เต็มชํานาญ ประชาราช 21 102,209.00 
กรุงเทพมหานคร 1 ชัยยะเกียรติ ธนาทรัพย์เจริญ ประชามติ 22 28,984.00 
กรุงเทพมหานคร 1 วิชัย กุลโพนเมือง ประชามติ 23 14,870.00 
กรุงเทพมหานคร 1 เศรษฐ์ธนาฒย์ วัศยานันท์ ประชามติ 24 16,000.00 
กรุงเทพมหานคร 1 ณัฏฐพล เทวกุล รวมใจไทยชาติพัฒนา 25 636,008.67 
กรุงเทพมหานคร 1 เอกพัฒน์ วิเชียรแพทยาคม รวมใจไทยชาติพัฒนา 26 480,142.17 
กรุงเทพมหานคร 1 กิตติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา รวมใจไทยชาติพัฒนา 27 456,386.17 
กรุงเทพมหานคร 1 กัญจมา หนูโหยบ ไทยร่ํารวย 28 9,980.00 
กรุงเทพมหานคร 1 อนันต์ บุญเดช ไทยร่ํารวย 29 9,730.00 
กรุงเทพมหานคร 1 ธนวัฒน์ สรลักษณ์ลิขิต ไทยร่ํารวย 30 10,110.00 
กรุงเทพมหานคร 1 ธัญญารัตน์ พรพงศ์ศุภสิน ความหวังใหม่ 31 10,000.00 
กรุงเทพมหานคร 1 ต่ัว แซ่โล้ว ความหวังใหม่ 32 10,300.00 
กรุงเทพมหานคร 1 ประภาพร ประสมพันธ์ ความหวังใหม่ 33 15,350.00 

ขอนแก่น 1 สาโรจน์ จิตอรุโณทัย ประชากรไทย 1 58,150.00 
ขอนแก่น 1 เผ่าพงศ์ ภูมิวิชิต ประชากรไทย 2 39,640.00 
ขอนแก่น 1 ชยนนท คําเบ้า ประชากรไทย 3 64,460.00 
ขอนแก่น 1 ภูมิ สาระผล พลังประชาชน 4 947,746.78 
ขอนแก่น 1 ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ พลังประชาชน 5 985,176.53 
ขอนแก่น 1 จักริน พัฒน์ดํารงจิตร พลังประชาชน 6 952,442.49 
ขอนแก่น 1 จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ประชาธิปัตย์ 7 1,227,606.91 
ขอนแก่น 1 ชาตรี ไกรพีรพรรณ ประชาธิปัตย์ 8 1,198,361.75 
ขอนแก่น 1 ประวัติ วิเชฎฐพงษ์ ประชาธิปัตย์ 9 1,190,000.00 
ขอนแก่น 1 ภูเจต อินทรกําแหง รวมใจไทยชาติพัฒนา 10 105,350.00 
ขอนแก่น 1 เสถียร ธนะเพ็ชร รวมใจไทยชาติพัฒนา 11 37,462.00 
ขอนแก่น 1 พิสิษฐ์ โชคพิสิษฐ์ รวมใจไทยชาติพัฒนา 12 42,912.00 
ขอนแก่น 1 อัษฎางค์ แสวงการ เพื่อแผ่นดิน 13 1,020,835.00 
ขอนแก่น 1 เชิดชัย ตันติศิรินทร์ เพื่อแผ่นดิน 14 1,078,828.50 
ขอนแก่น 1 อุดมศักด์ิ มาสีพิทักษ์ เพื่อแผ่นดิน 15 1,103,074.50 
ขอนแก่น 1 ไพฑูรย์ เชิดมณี มัชฌิมาธิปไตย 16 384,994.20 
ขอนแก่น 1 เกริกฤทธิ แจ้งพรมมา มัชฌิมาธิปไตย 17 255,639.36 
ขอนแก่น 1 ไทกร พลสุวรรณ มัชฌิมาธิปไตย 18 331,884.40 
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ขอนแก่น 1 จงจิต ทองสอดแสง เกษตรกรไทย 21 15,000.00 
ขอนแก่น 1 สุกิจ วัฒนสุข นําวิถี 22 15,001.00 
ขอนแก่น 1 สุริยะ ด้วงวังหิน นําวิถี 23 15,001.00 
ขอนแก่น 1 วัลภา วัฒนสุข นําวิถี 24 15,001.00 
ขอนแก่น 1 ธนัญชัย วงษ์ซ้าย ประชามติ 25 41,815.00 
ขอนแก่น 1 สําอาง ศิริมานนท์ ประชามติ 26 17,687.00 
ขอนแก่น 1 สถิตย์ เจือสกุล ประชามติ 27 16,551.00 
ขอนแก่น 1 สําราญ เด็กหลี ไทยร่ํารวย 28 25,570.00 
ขอนแก่น 1 ผิน คําอ้อ ไทยร่ํารวย 29 16,199.00 
ขอนแก่น 1 เกียรติศักด์ิ พหลภิญโญ ไทยร่ํารวย 30 16,686.00 
ขอนแก่น 1 ไพฑูรย์ พีรกมล ความหวังใหม่ 31 41,043.00 
ขอนแก่น 1 สมพร ทีภูเวียง ความหวังใหม่ 32 10,773.32 
ขอนแก่น 1 สุทธิพงษ์ ตรีเดช ความหวังใหม่ 33 15,908.32 
ขอนแก่น 1 เสาร์ ศรีสารคาม ไทเป็นไท 34 9,150.00 
ขอนแก่น 1 มาลิสา กิจการพัฒนาเลิศ ไทเป็นไท 35 9,530.00 
ขอนแก่น 1 อวยพร หอมจันทร์ ไทเป็นไท 36 11,398.00 
ขอนแก่น 1 เจตจํารูญ สามหาดไทย สยามสันต ิ 37 15,368.00 
ขอนแก่น 1 ศิริลักษณ์ ชุมวุฒิศักด์ิ สยามสันต ิ 38 8,270.00 
ขอนแก่น 1 กนกวรรณ เบ้าจรรยา สยามสันต ิ 39 8,270.00 
เชียงใหม่ 1 ชรินรัตน์ พุทธปวน ชาติไทย 1 373,866.00 
เชียงใหม่ 1 วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ชาติไทย 2 1,115,500.00 
เชียงใหม่ 1 นราชัย บุญจวง ชาติไทย 3 86,120.00 
เชียงใหม่ 1 บุษบา ยอดบางเตย มัชฌิมาธิปไตย 4 975,824.93 
เชียงใหม่ 1 อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ มัชฌิมาธิปไตย 5 553,423.40 
เชียงใหม่ 1 อุดม สุวิทย์ศักดานนท์ มัชฌิมาธิปไตย 6 598,738.24 
เชียงใหม่ 1 ประยูร มณีมอญ เอกราช 7 12,360.00 
เชียงใหม่ 1 ประสิทธ์ิ มณีมอญ เอกราช 8 14,540.00 
เชียงใหม่ 1 กริณย์พร ไชยยาพิบูล เอกราช 9 26,200.00 
เชียงใหม่ 1 ปรีชา ผ่องเจริญกุล ประชาธิปัตย์ 10 1,246,616.90 
เชียงใหม่ 1 ศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร ประชาธิปัตย์ 11 1,189,559.90 
เชียงใหม่ 1 จักรวาล วรรณวงค์ ประชาธิปัตย์ 12 1,460,514.22 
เชียงใหม่ 1 พีระยุทธ ปิ่นแก้วศักด์ิ รวมใจไทยชาติพัฒนา 13 7,945.00 
เชียงใหม่ 1 ชาตรี เชื้อมโนชาญ รวมใจไทยชาติพัฒนา 14 278,545.00 
เชียงใหม่ 1 ประพันธ์ บูรณุปกรณ์ รวมใจไทยชาติพัฒนา 15 390,168.50 
เชียงใหม่ 1 ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข ์ เพื่อแผ่นดิน 16 1,210,955.52 
เชียงใหม่ 1 นิกร ยาอินตา เพื่อแผ่นดิน 17 1,022,107.31 
เชียงใหม่ 1 อํานาจ ไชยซาววงศ์ เพื่อแผ่นดิน 18 1,024,403.41 
เชียงใหม่ 1 ชินณิชา วงศ์สวัสด์ิ พลังประชาชน 19 1,084,671.08 
เชียงใหม่ 1 สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พลังประชาชน 20 745,240.37 
เชียงใหม่ 1 กฤษดากรณ์ เสียมภักดี พลังประชาชน 21 788,628.67 
เชียงใหม่ 1 เมธา โสระธิวา ประชามติ 22 31,841.00 
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เชียงใหม่ 1 มานะ แอคะรัจน์ ไทยร่ํารวย 25 12,898.50 
เชียงใหม่ 1 สําราญ จินา ไทยร่ํารวย 26 14,564.00 
เชียงใหม่ 1 กฤตภาส สรชาตินิติกร ไทยร่ํารวย 27 14,185.00 
เชียงใหม่ 1 ภูสวัสด์ิ สุขเล้ียง ประชากรไทย 28 289,600.00 
เชียงใหม่ 1 วินัย วินัยสถาพร ประชากรไทย 29 59,897.00 
เชียงใหม่ 1 นงนุช กมล ประชากรไทย 30 64,160.00 
เชียงใหม่ 1 อุดร อ่อนนิ่ม ไทเป็นไท 31 37,651.00 
เชียงใหม่ 1 ครรชิต วงศาโรจน์ ไทเป็นไท 32 52,400.50 
เชียงใหม่ 1 นที มณีกุล ไทเป็นไท 33 48,053.00 
นนทบุรี 1 อุดมเดช รัตนเสถียร พลังประชาชน 1 1,059,038.44 
นนทบุรี 1 นิทัศน์ ศรีนนท์ พลังประชาชน 2 1,039,648.44 
นนทบุรี 1 มานะศักด์ิ จันทร์ประสงค์ พลังประชาชน 3 854,895.20 
นนทบุรี 1 ชายน้อย จอนแจ้ง มัชฌิมาธิปไตย 4 495,262.78 
นนทบุรี 1 รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ มัชฌิมาธิปไตย 5 861,845.50 
นนทบุรี 1 สุรทิน ธีระศิลป์ มัชฌิมาธิปไตย 6 10,000.00 
นนทบุรี 1 สุเทพ เพ็ชรเพ็ง ไทเป็นไท 7 100,560.00 
นนทบุรี 1 ณรักษ์เอก เรณูชาติ ไทเป็นไท 8 46,347.00 
นนทบุรี 1 บุญส่ง จันทร์ท้วม ไทเป็นไท 9 27,110.00 
นนทบุรี 1 พิเศษ รวมทรัพย์ ประชาธิปัตย์ 10 1,097,570.00 
นนทบุรี 1 วิภาส สุชาติลํ้าพงศ์ ประชาธิปัตย์ 11 1,183,400.00 
นนทบุรี 1 ภทรบท วรวรรณปรีชา ประชาธิปัตย์ 12 ถูกตัดสิทธิ 
นนทบุรี 1 วัชระ กรรณิการ์ ชาติไทย 13 871,706.37 
นนทบุรี 1 ประจักษ์ วังกานนท์ ชาติไทย 14 130,344.00 
นนทบุรี 1 ณัฐวัฒน์ กุลสังคหะธํารง ชาติไทย 15 543,170.00 
นนทบุรี 1 มานะวรรธน์ บัวขาว เพื่อแผ่นดิน 16 504,512.00 
นนทบุรี 1 กงกรณ์ ลีลาภัทรี เพื่อแผ่นดิน 17 515,608.00 
นนทบุรี 1 ยศวริศ ชูกล่อม เพื่อแผ่นดิน 18 275,867.00 
นนทบุรี 1 ร่ืนยศ โชคชัยเจริญพร ประชากรไทย 19 72,390.00 
นนทบุรี 1 กานต์รวี บุญเกาะ ประชากรไทย 20 67,960.00 
นนทบุรี 1 ชินธิป นวพงศกร ประชากรไทย 21 65,260.00 
นนทบุรี 1 เมธี แซ่ว่อง ไทยร่ํารวย 22 9,990.00 
นนทบุรี 1 ลักขณา สํารวมดี ไทยร่ํารวย 23 10,583.00 
นนทบุรี 1 มานิตย์ สํารวมดี ไทยร่ํารวย 24 9,719.00 
นนทบุรี 1 พัลลภ คุณะวรรณธร ประชามติ 25 19,800.00 
นนทบุรี 1 ยุทธนันท์ เชียงทอง ประชามติ 26 8,800.00 
นนทบุรี 1 พงษ์ศักด์ิ สุวรรณมาโจ ประชามติ 27 6,700.00 
นนทบุรี 1 อํานาจ บุบผามาศ รวมใจไทยชาติพัฒนา 28 90,210.00 
นนทบุรี 1 อรุณพร ประสงค์ชัยกุล รวมใจไทยชาติพัฒนา 29 490,230.00 
นนทบุรี 1 นภศร บุญเหลือ รวมใจไทยชาติพัฒนา 30 10,583.00 
นนทบุรี 1 ภัชฌนันท์ ปาเทอเรีย เกษตรกรไทย 31 19,300.00 
นนทบุรี 1 พัฒนะชัย วรโนทัย เกษตรกรไทย 32 27,500.00 
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สงขลา 1 ปรีชา คงมา ประชากรไทย 2 115,760.00 
สงขลา 1 วีระวัฒน์ พรหมคง ประชากรไทย 3 115,760.00 
สงขลา 1 กิตติพัฒน์ แก้วมณี พลังประชาชน 4 115,760.00 
สงขลา 1 สมนิตย์ ประทุมวรรณ พลังประชาชน 5 115,760.00 
สงขลา 1 ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ พลังประชาชน 6 115,760.00 
สงขลา 1 ไพจิตร จันทรโชติ พัฒนาประชาธิปไตย 7 115,760.00 
สงขลา 1 อมรา ชัยศรี พัฒนาประชาธิปไตย 8 115,760.00 
สงขลา 1 อาวุธ สะอาดแก้ว พัฒนาประชาธิปไตย 9 115,760.00 
สงขลา 1 วิรัตน์ หิรัญสาย ประชาราช 10 115,760.00 
สงขลา 1 หมัดหน๊อด มะหมัด ประชาราช 11 115,760.00 
สงขลา 1 วิสุทธิ์ ภักดี ประชาราช 12 115,760.00 
สงขลา 1 วินัย เสนเนียม ประชาธิปัตย์ 13 115,760.00 
สงขลา 1 ประพร เอกอุรุ ประชาธิปัตย์ 14 115,760.00 
สงขลา 1 เจือ ราชสีห์ ประชาธิปัตย์ 15 115,760.00 
สงขลา 1 ดลเหลาะ หล๊ะติหมะ รวมใจไทยชาติพัฒนา 16 115,760.00 
สงขลา 1 สุหนัน หมัดเจริญ รวมใจไทยชาติพัฒนา 17 115,760.00 
สงขลา 1 วันชัย จันทร์สุข รวมใจไทยชาติพัฒนา 18 115,760.00 
สงขลา 1 ราเชษฐ อารี เพื่อแผ่นดิน 19 115,760.00 
สงขลา 1 รัชพล เสวตรนิสากร เพื่อแผ่นดิน 20 115,760.00 
สงขลา 1 กฤษณพล เจริญวิริยะภาพ เพื่อแผ่นดิน 21 115,760.00 
สงขลา 1 เสริม สายอ๋อง พลังเกษตรกร 22 115,760.00 
สงขลา 1 ธรรมรัตน์ เสน่หา พลังเกษตรกร 23 115,760.00 
สงขลา 1 เสรี ชุมทอง พลังเกษตรกร 24 115,760.00 
สงขลา 1 ธิรัคร เพชรพงศ์ ไทยร่ํารวย 25 115,760.00 
สงขลา 1 นงนภัส สุทธกรณ์ ไทยร่ํารวย 26 115,760.00 
สงขลา 1 ภูวดล เพชรพงศ์ ไทยร่ํารวย 27 115,760.00 
สงขลา 1 มาโนช โดะโอย ไทเป็นไท 28 115,760.00 
สงขลา 1 ศุภชัย สิทธิมาก ไทเป็นไท 29 ไม่ย่ืน บช.ตามกําหนด 

สงขลา 1 สุขสันต์ิ บริเพ็ชร์ ไทเป็นไท 30 115,760.00 
สงขลา 1 ประยุทธ สุวรรณโณ ประชามติ 31 115,760.00 
สงขลา 1 ชัยวุฒิ ช่วงมี ประชามติ 32 115,760.00 
สงขลา 1 เจริญกิจ มีศิริ ประชามติ 33 115,760.00 
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(บาท) 

พังงา 1 พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ พลังประชาชน 1 1,210,926.77 
พังงา 1 สมพร ศิริบุญยัง พลังประชาชน 2 460,631.77 
พังงา 1 ศุภเดช นาคน้อย ชาติไทย 3 229,767.00 
พังงา 1 อาคม ทองเจิม ชาติไทย 4 740,947.00 
พังงา 1 เชิดเกียรติ แก้วกําเนิด เพื่อแผ่นดิน 5 171,528.00 
พังงา 1 ประเสริฐ สืบหมาด เพื่อแผ่นดิน 6 175,200.00 
พังงา 1 กันตวรรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประชาธิปัตย์ 7 1,243,181.00 
พังงา 1 จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ ์ ประชาธิปัตย์ 8 1,152,185.47 
พังงา 1 ปริตต์ ศรีฟ้า รวมใจไทยชาติพัฒนา 9 804,845.00 
พังงา 1 สุรัตน์ ทันยุภักด์ิ รวมใจไทยชาติพัฒนา 10 25,995.00 
พังงา 1 วัชชนะ รักษาพราหมณ์ มัชฌิมาธิปไตย 11 ไม่ย่ืน บช.ตามกําหนด 

พังงา 1 โชติ ฟางลอย มัชฌิมาธิปไตย 12 59,299.00 
พังงา 1 ปรียา กสิบาล ไทยร่ํารวย 13 8,370.00 
พังงา 1 วิจิตรา รามัญอุดม ไทยร่ํารวย 14 5,240.00 
ระนอง 1 บัลลังก์ อนุภักด์ิ พลังเกษตรกร 1 69,330.00 
ระนอง 1 ไพโรจน์ ชาญพาณิชย์ พลังประชาชน 2 236,236.77 
ระนอง 1 สิริลักษณ์ สุธาจิรกุล คุ้มวงศ ์ รวมใจไทยชาติพัฒนา 3 152,500.00 
ระนอง 1 เฉลิม ศุภานุศาสน์ ชาติไทย 4 94,000.00 
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น ประชาธิปัตย์ 5 1,276,410.85 
ระนอง 1 อติคม ธนบัตร เพื่อแผ่นดิน 6 1,022,002.50 
ระนอง 1 สุทธิ วังทองชุก ประชากรไทย 7 113,070.00 
ระนอง 1 ชัยวุธ ณ ระนอง มัชฌิมาธิปไตย 8 417,471.59 
ระนอง 1 บุญเลิศ สิทธิเวช เครือข่ายชาวนาฯ 9 10,136.00 
ระนอง 1 สุกฤษณ์ ศรีสมบูรณ์ ไทยร่ํารวย 10 50,670.00 
ระนอง 1 มณี วงนาญาติ ประชามติ 11 10,000.00 
ลําพูน 1 ภูมิวัชร์ สุภาศรี ชาติไทย 1 517,100.00 
ลําพูน 1 บรรทต ชัยยศ ชาติไทย 2 28,000.00 
ลําพูน 1 ศรายุทธ ชุ่มฝน ชาติไทย 3 28,000.00 
ลําพูน 1 อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พลังประชาชน 4 1,326,511.21 
ลําพูน 1 สถาพร มณีรัตน์ พลังประชาชน 5 1,147,986.35 
ลําพูน 1 สงวน พงษ์มณี พลังประชาชน 6 1,406,486.85 
ลําพูน 1 ทรงชัย วงศ์สวัสด์ิ ประชาธิปัตย์ 7 848,935.49 
ลําพูน 1 ขยัน วิพรหมชัย ประชาธิปัตย์ 8 811,141.98 
ลําพูน 1 ณัฐกานต์ ชมภูเทพ ประชาธิปัตย์ 9 919,233.47 
ลําพูน 1 ธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ เพื่อแผ่นดิน 10 327,300.00 
ลําพูน 1 จรัส อ่ินคํามา เพื่อแผ่นดิน 11 1,287,337.50 
ลําพูน 1 อาภาภรณ์ พุทธปวน เพื่อแผ่นดิน 12 1,296,360.00 
ลําพูน 1 วันชัย ปารมีกาศ เครือข่ายชาวนาฯ 13 234,660.00 
ลําพูน 1 นคร คํายอง เครือข่ายชาวนาฯ 14 146,660.00 
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จังหวัด 

ขนาดเล็ก 
 

เขต ชื่อผู้สมัคร พรรค หมายเลข
ผู้สมัคร 

คชจ.เลือกตั้ง 
(บาท) 

ลําพูน 1 วิโรจน์ สุภาโขง เครือข่ายชาวนาฯ 15 159,190.00 
ลําพูน 1 เกรียงไกร ก้อนแก้ว มัชฌิมาธิปไตย 16 785,300.00 
ลําพูน 1 ประเทือง คงรอด มัชฌิมาธิปไตย 17 396,857.06 
ลําพูน 1 อดุลย์ มะโนรมย์ชื่น มัชฌิมาธิปไตย 18 264,300.00 
ลําพูน 1 วชิราภรณ์ ยากุลี ไทยร่ํารวย 19 10,335.00 
ลําพูน 1 ปาณิสรา สอนแก้ว ไทยร่ํารวย 20 10,635.00 
ลําพูน 1 เจตสรรค์ ใจกาศ ไทยร่ํารวย 21 10,707.00 
ลําพูน 1 อภิชาติ สายปัญญาใย ไทเป็นไท 22 120,500.00 
ลําพูน 1 เรืองเดช สุภาษี ไทเป็นไท 23 30,500.00 
ลําพูน 1 สันชัย ปันเป็ง ไทเป็นไท 24 92,700.00 
ลําพูน 1 ไชยยันต์ ชุ่มสวัสด์ิ ประชากรไทย 25 24,000.00 
ลําพูน 1 แพทญ์เดชา ปัญญาเจริญ ประชากรไทย 26 29,000.00 
ลําพูน 1 จุมพล ชุ่มพวงศ์ ประชากรไทย 27 27,090.00 
ลําพูน 1 ณรงค์ วันมาละ ประชาราช 28 15,440.00 
ลําพูน 1 พิชา กาปัญญา ประชาราช 29 19,580.00 
ลําพูน 1 บุญสมเสถียร ทะพิงค์แก ประชาราช 30 1,498,900.00 
อ่างทอง 1 สมศักด์ิ ปริศนานันทกุล ชาติไทย 1 1,060.234.00 
อ่างทอง 1 ภราดร ปริศนานันทกุล ชาติไทย 2 1,026,839.16 
อ่างทอง 1 เพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย พลังประชาชน 3 1,187,413.77 
อ่างทอง 1 ประจวบ เปาอินทร์ พลังประชาชน 4 1,226,429.67 
อ่างทอง 1 สุวภัทร ทิมเหลย เครือข่ายชาวนาฯ 5 59,403.00 
อ่างทอง 1 ดวงเดือน จอมไกร เครือข่ายชาวนาฯ 6 60,675.00 
อ่างทอง 1 อุดม ฤกษ์วรารักษ์ ประชาธิปัตย์ 7 611,270.04 
อ่างทอง 1 สมศักด์ิ ธรรมวิหาร ประชาธิปัตย์ 8 574,274.04 
อ่างทอง 1 ศศิศศ์ จันทร์อินทร์ ไทยร่ํารวย 9 12,604.00 
อ่างทอง 1 วราพร อรรถสุข ไทยร่ํารวย 10 10,090.00 
อ่างทอง 1 ถนอม เมืองมีศรี ไทเป็นไท 11 9,000.00 
อ่างทอง 1 ฉลวย หนุมาน ไทเป็นไท 12 9,000.00 
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3.5.2 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 255428 
คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จํานวน 1,500,000 

บาท มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จํานวน 2,402 ราย  
  - ผู้สมัคร ย่ืนบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จํานวน 2,396 ราย 
  - ผู้สมัคร ไม่ย่ืนบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง/ดําเนินคดี จํานวน 6 ราย   
  - ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกต้ังไม่เกิน 1,000,000 บาท จํานวน 1,661 ราย  
  - ผูส้มัครใช้จ่ายเกิน 1,000,000 แต่ไม่เกิน 1,400,000 บาท จํานวน 635 ราย 
  - ผู้สมัครใช้จ่ายเกิน 1,400,000 แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท จํานวน 100 ราย 
         1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครในเขตจังหวัดขนาดใหญ่และขนาดเล็ก   
 

จังหวัด 
ขนาดใหญ่ เขต ชื่อผู้สมัคร พรรค หมายเลข

ผู้สมัคร 
คชจ.เลือกตั้ง 

(บาท) 

กรุงเทพมหานคร 1 พลตํารวจตรีรุ่งโรจน์  เภกะนันทน์ เพ่ือไทย 1 1,319,111.85 
กรุงเทพมหานคร 1 นายประวิทย์  ติยะปัญจนิตย์ ชาติพัฒนาเพ่ือแผ่นดิน 2 135,389.75 
กรุงเทพมหานคร 1 นางเจิมมาศ  จึงเลิศศิริ ประชาธิปัตย์ 10 1,011,058.18 
กรุงเทพมหานคร 1 นายศิริ  หวังบุญเกิด รักษ์สันติ 12 269,109.00 
กรุงเทพมหานคร 1 นายบุญล้อม  อิงคเวทย์ กิจสังคม 14 84,032.00 
กรุงเทพมหานคร 1 นายข้าพุทธ  ขาวดารา เพ่ือฟ้าดิน 18 145,120.00 
กรุงเทพมหานคร 1 นางจุลดา  รุ่งจิรโรจน์ ประชาสันติ 33 53,900.00 
กรุงเทพมหานคร 1 นายชัยธนพล  ศรีจิวังษา ความหวังใหม่ 34 15,550.00 
กรุงเทพมหานคร 1 นายวรา  บัณฑุนาค เพ่ือนเกษตรไทย 39 29,980.50 

ขอนแก่น 1 นายจักริน  พัฒน์ดํารงจิตร เพ่ือไทย 1 1,134,916.29 
ขอนแก่น 1 นางสาวจันทร์สุดา  ปราบอรินท์ ชาติพัฒนาเพ่ือผ่นดิน 2 70,281.85 
ขอนแก่น 1 นายมังกร  มีสวัสด์ิ พลังมวลชน 9 11,250 
ขอนแก่น 1 นายสุนทร  ลีซีทวน ประชาธิปัตย์ 10 1,401,800 
ขอนแก่น 1 นายไทกร  พลสุวรรณ รักษ์สันติ 12 437,947.50 
ขอนแก่น 1 นายสยมภู  เกียรติสยมภู กิจสังคม 14 284,949.91 
ขอนแก่น 1 นายพงษ์เทพ  มุสิเกตุ ภูมิใจไทย 16 1,050,392.52 
ขอนแก่น 1 นายสืบพงษ์  อริยพิมพ์ เพ่ือฟ้าดิน 18 13,470 
ขอนแก่น 1 นายจันทร์ดี  สมสาย การเมืองใหม่ 20 55,550 
ขอนแก่น 1 นายสัมพันธ์  พงษ์ศิลา ชาติไทยพัฒนา 21 60,589 
ขอนแก่น 1 นายอดิเทพ  พจนา ความหวังใหม่ 34 79,335 
ขอนแก่น 1 นางจงจิต  ทองสอดแสง เพ่ือนเกษตรไทย 39 15,540 
เชียงใหม่ 1 นางสาวทัศนีย์  บูรณุปกรณ ์ เพ่ือไทย 1 1,280,906.85 
เชียงใหม่ 1 นายเจริญฤทธิ์  รักษ์เจริญ ชาติพัฒนาเพ่ือแผ่นดิน 2 75,746.85 

                                                 
28สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง. สํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ. 

เอกสารสรุปการกําหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง พ.ศ.2554 : พ.ศ. 2555. 
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จังหวัด 
ขนาดใหญ่ เขต ชื่อผู้สมัคร พรรค หมายเลข

ผู้สมัคร 
คชจ.เลือกตั้ง 

(บาท) 
เชียงใหม่ 1 นายเศวต  เวียนทอง เพ่ือนเกษตรไทย 39 251,725.00 
นนทบุรี 1 นายนิทัศน์  ศรีนนท์ เพ่ือไทย 1 1,309,326.35 
นนทบุรี 1 นางอุมาพร  นิเวศบวรชัย ชาติพัฒนาเพ่ือแผ่นดิน 2 87,749.15 
นนทบุรี 1 นายสมชาย  ศรีเย็น ประชากรไทย 4 17,610.00 
นนทบุรี 1 นายเฉลิมพล  นิยมสินธุ์ ประชาธิปัตย์ 10 1,378,642.00 
นนทบุรี 1 นายธีชัช  ศรีพันธวานุสรณ์ เพ่ือฟ้าดิน 18 14,450.00 
นนทบุรี 1 นางนวรัตน์  เนียมนคร เสรีนิยม 22 94,283.00 
นนทบุรี 1 นายธีธัช  แม้นบําเพ็ญ พลังคนกีฬา 36 29,000.00 
สงขลา 1 นายรณภพ  วัตตะสิงห์ เพ่ือไทย 1 639,949.85 
สงขลา 1 นายเจือ  ราชสีห์ ประชาธิปัตย์ 10 1,134,659.65 
สงขลา 1 นายชชวร  เปียกล่ิน ภูมิใจไทย 16 350,000.00 
พังงา 1 นายอนุพงษ์  อาษาราษฎร์ เพ่ือไทย 1 627,519.85 
พังงา 1 นางกันตวรรณ  ตันเถียร ฯ ประชาธิปัตย์ 10 1,052,210.61 
ระนอง 1 นายโชติ  ทองแสงแก้ว เพ่ือไทย 1 705,048.85 
ระนอง 1 นายคณิน  ล้ิมสุวรรณ ชาติพัฒนาเพ่ือแผ่นดิน 2 237,906.85 
ระนอง 1 นายวิรัช  ร่มเย็น ประชาธิปัตย์ 10 1,323,552.25 
ระนอง 1 นายอติคม  ธนบัตร มาตุภูมิ 26 641,550.00 
ระนอง 1 นายบัลลังก์  อนุภักด์ิ ความหวังใหม่ 34 9,506.00 
ลําพูน 1 นายสงวน  พงษ์มณี เพ่ือไทย 1 1,323,674.64 
ลําพูน 1 นายณัฏฐ์พัชร์  อํานาจประชา ชาติพัฒนาเพ่ือแผ่นดิน 2 374,500.00 
ลําพูน 1 นายแพทญ์เดชา  ปัญญาเจริญ ดํารงไทย 13 15,695.00 
ลําพูน 1 นายสมานฉันท์  ชมภูเทพ ประชาธิปัตย์ 10 1,400,574.00 
ลําพูน 1 นายไชยยันต์  ชุ่มสวัสด์ิ รักษ์สันติ 12 14,400.00 
ลําพูน 1 นางสาวสรัญญา  ใจใหญ่ กิจสังคม 14 30,070.00 
ลําพูน 1 นายแก้วลูน  รวมชัย เพ่ือฟ้าดิน 18 46,750.00 
ลําพูน 1 นายอาทร  โยธา ความหวังใหม่ 34 8,500.00 
ลําพูน 1 นายชินชัย  แก้วเรือน เพ่ือนเกษตรไทย 39 149,680.00 
อ่างทอง 1 นางสาวเพ็ญชิสา  หงษ์อุปถัมภ์ชัย เพ่ือไทย  1  1,216,693.85 
อ่างทอง 1 นางพนินทรา  ปิ่นวิเศษ ชาติพัฒนาเพ่ือแผ่นดิน  2  55,020.00 
อ่างทอง 1 นายอรชุน  ประสิทธิ์สมบัติ ประชาธิปัตย์  10  806,090.00 
อ่างทอง 1 นายภราดร  ปริศนานันทกุล ชาติไทยพัฒนา  21  1,286,919.27 

 
3.6 ลักษณะของค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของ
สมุห์บัญชีเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554 
กําหนดให้ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องประกอบอบด้วย 
  (1)  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ัง ได้แก่ ค่าสมัครรับเลือกต้ัง และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการสมัครรับเลือกต้ัง 
  (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําบัญชี ได้แก่ ค่าจ้างสมุห์บัญชีเลือกต้ัง 
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  (3) ค่าจ้างแรงงาน ได้แก่ ค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียง ค่าจ้างแจกใบปลิว 
แผ่นพับรวมถึงค่าจ้างแรงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง และไม่มีพฤติการณ์ที่ส่อไปในการกระทํา
ความผิดกฎหมายเลือกต้ัง 
  (4) ค่าเช่าสถานที่ และค่าตกแต่งสถานที่ ได้แก่ ค่าเช่าสํานักงานเพ่ือเป็นศูนย์
รณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง ค่าเช่าสถานที่เพ่ือปราศรัยหาเสียง 
  (5) ค่าเช่ายานพาหนะ ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ค่าจ้าง
เหมารถยนต์ เรือยนต์หรือยานพาหนะอ่ืนๆ และค่านํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือการหาเสียงเลือกต้ัง เป็นต้น 
  (6) ค่าจัดซื้อหรือค่าเช่าวัสดุ และอุปกรณ์สําหรับใช้ในการหาเสียงเลือกต้ัง 
  (7) ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ ได้แก่ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออินเตอร์เน็ต ค่าผลิตสื่อเพ่ือ
การออกอากาศ รวมถึงค่าโฆษณาอ่ืนที่เป็นการกระทําเพ่ือการหาเสียงเลือกต้ัง 
  (8) ค่าจัดทําป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ  ที่ ใช้ในการโฆษณาหาเสียง ได้แก่ 
ค่าจัดทําป้ายแผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์ และเอกสารหรือวัสดุอ่ืนที่ เป็นการกระทํา 
เพ่ือการหาเสียงเลือกต้ัง 
  (9) ค่าสาธารณูปโภคและค่าไปรษณียากร ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา        ค่า
โทรศัพท์และค่าไปรษณียากร 
  (10) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ังที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้
การเลือกต้ังไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมเช็คธนาคาร และค่าใช้จ่ายตามมาตรา 80 มาตรา 
89 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
3.7 ผลการสัมภาษณ์ การสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 คําถามข้อที่ 1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร หากมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละ
ครั้ง กฎหมายกําหนดให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 

ลําดับ 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์ คําตอบ 

คนที่ 1 
(อดีตผู้สมัคร ส.ส.) 

เห็นด้วยที่จะกําหนดกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังบนพ้ืนฐานเกณฑ์
กําหนดที่เป็นจริง สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ เหมาะสมกับยุคสมัยและเพ่ือและ
เพ่ือลดความได้เปรียบ-เสียเปรียบ ระหว่างผู้สมัคร 

คนที่ 2 
(อดีตผู้สมัคร ส.ส.) 

ไม่ควรกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง
ไม่ควรจํากัดวงเงิน แต่ต้องจ่ายตามความเป็นจริง และแจ้งให้คณะกรรมการ
การเลือกต้ังทราบว่าใช้จ่ายเท่าใด เพราะแต่ละเขตเลือกต้ังจะไม่เท่ากัน 

คนที่ 3 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

เห็นด้วยที่จะกําหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง แต่ต้องอยู่บน
หลักเกณฑ์ที่ต้องเหมาะสมกับสภาพการณ์การเปล่ียนแปลง ควรดูในเรื่อง
กรอบวงเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน วิธีการคิดหรือนับเวลา
ในการบันทึกค่าใช้จ่ายควรมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง และ
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ได้ 
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คนที่ 4 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

เห็นด้วย คณะกรรมการการเลือกต้ังควรประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกต้ัง เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจและสังคม (ค่าแรงขั้น
ตํ่า/ค่าสินค้าบริการ ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง) 

คนที่ 5 
(นักวิชาการ) 

เห็นด้วยที่จะกําหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือให้เกิดความ
เท่าเทียมในการแข่งขันของผู้สมัคร แม้ว่าจะแสดงตัวเลขและหลักฐานไม่
ตรงตามความเป็นจริง 

คนที่ 6 
(นักวิชาการ) 

เห็นด้วยอย่างย่ิง เพ่ือความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้คนดีและมีจิตใจจะ
ช่วยพัฒนาประเทศชาติได้มีโอกาสเข้าสู่สภาฯ ถ้าไม่กําหนดวงเงินไว้
พรรคขนาดใหญ่ที่มีกําลังทรัพย์หรือมีเงินมากจะได้เปรียบ อาจจะปิด
โอกาสผู้ที่ต้ังใจเข้ามาทํางานในสภาได้ 

 

 

ลําดับ 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์ คําตอบ 

คนที่ 7 
(นักวิชาการ) 

เห็นด้วย แต่ต้องให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และเป็นการ
เปิดโอกาสให้คนที่มีเงินน้อยแต่เป็นคนดีได้เข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชน 

คนที่ 8 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

เห็นด้วย เน่ืองจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง มีหน้าที่บริหารจัดการ
เลือกต้ังให้บริสุทธ์ิยุติธรรม ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินการหาเสียง
เลือกต้ังของผู้สมัคร รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ที่ผ่านมา 
กกต. ได้คํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จําเป็นรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้สมัครและพรรคการเมือง ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้จ่าย
ในการเลือกต้ังก่อนนําข้อมูลต่างๆ มาประกอบการพิจารณากําหนดจํานวน
เงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังแต่ละคร้ัง 

คนที่ 9 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

เห็นด้วย เพราะการหาเสียงเลือกต้ังต้องมีความเท่าเทียมกันของผู้สมัคร
รับเลือกต้ังแต่ละคน ป้องกันมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หน่ึงใช้จ่ายในการเลือกต้ังเกินควรอันเป็นการเอาเปรียบพรรคการเมืองที่มี
กําลังทุนทรัพย์น้อยกว่า การใช้จ่ายจํานวนมาก โดยไม่มีการควบคุม
โดยคณะกรรมการการเลือกต้ังอาจก่อให้เกิดการทุจริตในการเลือกต้ังได้ 

คนที่ 10 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

เห็นด้วยที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ัง เน่ืองจากจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังมีผลต่อการเลือกต้ัง 
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 คําถามข้อที่ 2 ท่านเห็นว่าหลกัเกณฑ์วิธีการในการกําหนดจาํนวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในครั้งที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกต้ัง มคีวามเหมาะสม
หรือไม่อย่างไร 

ลําดับ 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์ คําตอบ 

คนที่ 1 
(อดีตผู้สมัคร ส.ส.) 

การกําหนดวงเงินเท่ากันทุกเขตเลือกต้ังทั่วประเทศ อาจไม่สัมพันธ์กับสภาพ
พ้ืนที่ในเขตเลือกต้ังน้ัน และการใช้จ่ายจริงมีทั้งที่มากไปน้อยไป หรือพอดี 

คนที่ 2 
(อดีตผู้สมัคร ส.ส.) 

ไม่ควรจํากัดวงเงินค่าใช้จ่าย แต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงตามความเป็นจริง และ
แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบว่าใช้จ่ายเท่าใด เพราะแต่ละเขต
เลือกต้ังจะไม่เหมือนกัน 

คนที่ 3 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

เห็นว่าไม่ เหมาะสม ควรเพ่ิมจํานวนเงินค่าใช้จ่ายให้มากขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
และควรมีการแจงรายละเอียดเก่ียวกับเงินที่นํามาใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ให้ชัดเจน ส่งเสริมให้เกิดการหาเสียงเลือกต้ังที่ถูกต้องตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนด 

คนที่ 4 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละท้องถิ่น แต่จะเป็นการยุ่งยาก
ในการกําหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ดังน้ัน คณะกรรมการการเลือก
ต้ังแต่ละจังหวัดหรือพ้ืนที่ต้องมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในแต่ละท้องถิ่น
อย่างชัดเจน จึงจะทําให้การกําหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังมี
ความเหมาะสมที่สุด 

คนที่ 5 
(นักวิชาการ) 

มีความเหมาะสมดีแล้ว ถ้าวงเงินมากกว่าน้ีพรรคการเมืองขนาดเล็ก
จะเสียเปรียบเพราะไม่มีศักยภาพทางการเงินเท่ากับพรรคขนาดใหญ่และ
ค่าใช้จ่ายในกาเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังจะใช้จ่ายประมาณ 8-9 แสนบาท 

คนที่ 6 
(นักวิชาการ) 

เหมาะสมแล้ว แต่ควรปรับปรุงบางส่วน เช่น เรื่องค่าใช้จ่ายของพรรค
ขนาดเล็ก/พรรคขนาดใหญ่ จํานวนคนในพ้ืนที่ (เขตเลือกต้ัง) 

คนที่ 7 
(นักวิชาการ) 

ควรพิจารณาสภาพเศรษฐกิจและความจําเป็นในแต่ละยุคสมัย ไม่ควร
กําหนดตัวเลขที่สูงเกินไป เช่น 5 ล้านบาท หรือ 10 ล้านบาท 
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ลําดับ 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์ คําตอบ 

คนที่ 8 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

มีความเหมาะสม เน่ืองจากการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคร้ังได้นําปัจจัยต่างๆ มาพิจารณา ได้แก่ 
1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (ดัชนีผู้บริโภค) อัตราค่าจ้างแรงงาน ราคาวัสดุ 
อุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการหาเสียง ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ฯลฯ 
2. ข้อมูลการใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครและพรรคการเมือง
ในการเลือกต้ังที่ผ่านมา 
3. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้สมัครและพรรคการเมืองซึ่งเป็นผู้ใช้จ่ายใน
การเลือกต้ังโดยตรง 

คนที่ 9 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

มีความเหมาะสม แต่ควรนําจํานวนประชากร และขนาดพ้ืนที่เขตเลือกต้ัง
มาคํานวณด้วย 

คนที่ 10 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

เหมาะสม เน่ืองจากได้พิจารณาจากดัชนีผู้บริโภค ณ เวลาที่ กําหนด 
ประกอบกับการที่ได้สอบถามจากผู้แทนพรรคการเมืองถึงจํานวนเงินที่
จําเป็นต้องใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังว่าสมควรกําหนดจํานวนเท่าใด 

 
 
 
 
 

 คําถามข้อที่ 3  ท่านเห็นว่าจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในส่วนใดที่เป็นค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงที่สุด 

ลําดับ 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์ คําตอบ 

คนที่ 1 
(อดีตผู้สมัคร ส.ส.) 

1. ราคาวัสดุที่จําเป็นต่อการหาเสียง จัดทําป้ายหาเสียง 
2. ค่าพาหนะ นํ้ามันเช้ือเพลิง ค่าจ้างแรงงาน 
  

คนที่ 2 
(อดีตผู้สมัคร ส.ส.) 

ค่าจัดทําป้ายหาเสียง  
ค่าพาหนะและน้ํามันเช้ือเพลิงรถหาเสียง 
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ลําดับ 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์ คําตอบ 

คนที่ 3 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

ค่าจัดทําป้ายหาเสียง  
ค่าพาหนะและน้ํามันเช้ือเพลิงรถหาเสียง 
 

คนที่ 4 
(ผู้แทนพรรคการเมือง) 

1. ค่าครองชีพ ค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่า  
2. ราคานํ้ามันเช้ือเพลิง ก๊าชเติมรถยนต์  
3. ราคาวัสดุในการทําป้ายหาเสียง ราคาใบปลิว  
 

คนที่ 5 
(นักวิชาการ) 

 ค่าหาเสียง  

คนที่ 6 
(นักวิชาการ) 

ค่าจัดทําป้ายหาเสียง  
ค่าพาหนะและน้ํามันเช้ือเพลิงรถหาเสียง 

คนที่ 7 
(นักวิชาการ) 

 1. ค่าครองชีพ ค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่า  
2. ราคานํ้ามันเช้ือเพลิง ก๊าชเติมรถยนต์  
3. ราคาวัสดุในการทําป้ายหาเสียง ราคาใบปลิว 

คนที่ 8 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

ค่าจัดทําป้ายหาเสียง  
ค่าพาหนะและน้ํามันเช้ือเพลิงรถหาเสียง 
ค่าจ้างสมุห์บัญชี 
  

คนที่ 9 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

ค่าจัดทําป้ายหาเสียง  
ค่าพาหนะและน้ํามันเช้ือเพลิงรถหาเสียง 
ค่าจ้างสมุห์บัญชี 
                              

คนที่ 10 
(พนักงาน สนง.กกต.) 

ค่าจัดทําป้ายหาเสียง  
ค่าพาหนะและน้ํามันเช้ือเพลิงรถหาเสียง 
ค่าจ้างสมุห์บัญชี 
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บทที่  4  
สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ทางเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบาย   

4.1 สรปุผลการศึกษา 
 จากการศึ กษ าเรื่ อ ง  “การกํ าหนดหลั ก เกณ ฑ์ ค่ า ใช้ จ่ าย ใน การเลื อก ต้ั งสม าชิ ก 
ส ภ าผู้ แ ท น ร าษ ฎ ร ”  ผู้ ศึ ก ษ า มุ่ ง เ น้ น ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร กํ า ห น ด 
จํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ  ใช้
วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยศึกษาเน้ือหา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมืองในส่วนที่ เก่ียวกับการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ  ข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง หนังสือรวมกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมืองของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง เอกสารข้อมูลเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร            ในต่างประเทศ ตลอดจนเอกสาร วารสาร 
และงานวิจัยวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ผู้แทนพรรค
การเมือง นักวิชาการ และผู้ที่ปฏิบัติงานที่   เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาวิเคราะห์นําเสนอทางเลือกในการ
กําหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นต่อไป  
 ผู้ศึกษาได้ศึกษาพบว่า แม้ปัจจัยด้านบริบททางสังคมการเมือง วิธีการเลือกต้ัง ทั้งของประเทศ
ไทยและต่างประเทศจะมีลักษณะที่มีความสลับซับซ้อน มีความแตกต่างในรายละเอียดทางสังคมไปบ้าง
ตามแต่ละประเทศน้ันๆ แต่การกําหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง
ของประเทศไทยและของต่างประเทศต่างถูกกําหนดกฎเกณฑ์       มาเพ่ือให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละประเทศมีความเสมอภาค  เท่าเทียมกัน ให้เกิดการแข่งขันระหว่าง
ผู้สมัครรับเลือกต้ังฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามแนวคิดหลักความยุติธรรม (Fair) ครอบคลุมทุก
มิติทั้งในด้านความเสมอภาค (Equality)       ความยุติธรรม (Fair) ความเป็นกลางปราศจากอคติ 
(impartiality) และความไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (even-handed)  ลักษณะสําคัญของสถิติ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งของประเทศไทยจากการเลือกต้ังที่ผ่านมาจะพบว่า
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังที่สังกัดพรรคการเมืองขนาดใหญ่ จะมีการใช้จ่าย
ในการเลือกต้ังมากกว่าผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองขนาดกลางหรือขนาดเล็ก  
ทั้งน้ี ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์จําแนกหลักเกณฑ์ตามแนวคิดทฤษฎีและผลการศึกษาได้เป็นหลักเกณฑ์ 3 
แนวทาง ดังน้ี  
 1) การกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คํานึงถึงหลัก
ความเท่าเทียม (Equality) เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่าย    ที่ผู้สมัครรับ
เลือกต้ังแต่ละคนหรือแต่ละพรรคการเมือง จะต้องใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังอย่างเท่าเทียมกัน  
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 2)  การกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คํานึงถึงหลักเสรี 
(Free) วิธีการน้ี จะไม่มีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังแต่ละคนหรือแต่ละพรรค
การเมืองใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ัง เป็นการให้อิสระในการใช้จ่ายหาเสียงเลือกต้ัง  
 3) การกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คํานึงถึงหลัก
ความเป็นธรรม (Fair) ผู้สมัครรับเลือกต้ังแต่ละคนหรือแต่ละพรรคการเมือง ต้องใช้จ่ายในการหาเสียง
เลือกต้ัง โดยคํานึงถึงขนาดของเขตเลือกต้ัง จํานวนประชากร ค่าจ้างแรงงาน และดัชนีผู้บริโภคในเขต
เลือกต้ังน้ันๆ   
4.2 วิเคราะห์ทางเลือก  
     ทางเลือกที่ 1 การกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คํานึงถึง
หลักความเท่าเทียม (Equality) 
  ข้อดีของทางเลือกที่ 1  
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรท่ีคํานึงถึงหลักความเสมอภาคกันจะมุ่งเน้นเน้นให้เกิดความเสมอภาค       ในการใช้จ่ายเงินในการ
เลือกต้ังของผู้สมัครและพรรคการเมืองเป็นหลัก โดยผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกต้ังในทุกเขตเลือกต้ัง แต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ัง   ไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนด และพรรค
การเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังแบบสัดส่วนไม่เกิน   จํานวนเงิน ซึ่งคํานวณจากจํานวนผู้ได้รับการ
เสนอช่ือในบัญชีสัดส่วนของพรรคการเมืองน้ัน     คูณด้วยจํานวนเงินของผู้สมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังแต่ละคนทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบรายการการค่าใช้จ่าย
ในการเลือกต้ัง รวมถึงเป็นการป้องกันมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายเงินเกินควรอันจะส่งผลให้
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันและอาจส่งผลต่อการทุจริตการเลือกต้ังได้ง่าย 
  ข้อเสียของทางเลือกที่ 1  
   หลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คํานึงถึงหลักความเสมอภาค ที่กําหนดให้เขตเลือกต้ังทุกเขตใช้จ่ายเงินใน
การหาเสียงเลือกต้ังไม่เกินจํานวนที่กําหนด (ค่าใช้จ่ายเท่ากันทุกเขตเลือกต้ัง) จะทําให้ผู้สมัครในแต่ละ
เขตเลือกต้ังมีความเหลื่อมล้ํากันในด้านดัชนีเศรษฐกิจในแต่ละเขตเลือกต้ังถึงแม้มิได้แข่งขันกันเอง
เพราะอยู่คนละเขตเลือกต้ัง ตัวอย่างเช่น ประกาศกําหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทุกเขตเลือกต้ังไม่เกิน 
1,500,000 บาท ผู้สมัครรับเลือกต้ังในเขตกรุงเทพมหานครกับผู้สมัครในเขตจังหวัดบึงกาฬ จะมีความ
เหลื่อมล้ํากันด้านเศรษฐกิจ เพราะมิไดคํานึงถึงปัจจัยค่าจ้างแรงงาน และดัชนีผู้บริโภคในเขตเลือกต้ัง 
และการได้เปรียบเสียเปรียบของผู้สมัครที่มีเงินทุนมากกับผู้สมัครที่มีเงินทุนน้อย 
 ทางเลือกที่ 2 การกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คํานึงถึง
หลักเสรี (Free) 
  ข้อดีของทางเลือกที่ 2   
  หลั ก เกณ ฑ์ และวิ ธีการในการกํ าหนดจํ านวนเงินค่ าใช้ จ่ ายในการเลื อก ต้ั งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่คํานึงถึงหลักเสรีภาพ (Free) โดยนําแนวคิดที่ว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับเสรีภาพทาง
ความคิด มนุษย์ทุกคนปรารถนาความเป็นอิสระในการคิด ค้นหา เรียนรู้ เลือก ตัดสินใจ แสดงออก 
มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่ทําตัวเป็นอิสระ หากมนุษย์ได้รับการกดขี่ ถูกปิดก้ันเสรีภาพทางความคิด 
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วิชาการ การนับถือศาสตรา การออกทางการเมือง หากมนุษย์ถูกปิดก้ัน ถูกบีบบังคับจะทําให้มนุษย์
ออกมาประท้วง ต่อต้น และเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ นอกจากน้ีในการไม่กําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายใน
การเลือกต้ังจะทําให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองมีอิสระในการ   ใช้จ่ายเงินในหาเสียงเลือกต้ังโดยไม่อยู่
ภายใต้ข้อจํากัดของกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์  ที่มากําหนดจํานวนวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
  ข้อเสียของทางเลือกที่ 2  
   หลัก เกณ ฑ์และวิ ธีการในการกําหนดจํ านวน เงินค่ าใช้จ่ าย ในการเลื อก ต้ั ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คํานึงถึงหลักเสรีภาพ (Free) จะทําให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่มี 
เงินทุนในการหาเสียงเลือกต้ังจํานวนมากมีความได้เปรียบผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่มีเงินทุน 
ในการหาเสียงเลือกต้ังจํานวนน้อย รวมถึงกฎหมายยังเปิดช่องให้สามารถรับบริจาคเงินทุน 
ในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้แก่ ผู้สมัครรับเลือกต้ัง พลเมือง นิติบุคคล 
พรรคการเมือง ผู้มีสิทธิเลือกต้ังอิสระ ซึ่งอาจถูกแทรกแซงทางด้านนโยบายและการดําเนินการ 
จากผู้บริจาครายใหญ่ได้ง่าย นอกจากน้ีแล้วยังต้องมีการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ส่งผลให้ เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติ และหากมีการไม่จํากัดจํานวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกต้ังอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตเลือกต้ังได้ง่าย ทําให้เกิดความยุ่งยากในการควบคุมตรวจสอบ
ของคณะกรรมการการเลือกต้ังได้  
 
 
 ทางเลือกที่ 3 การกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คํานึงถึง
หลักความเป็นธรรม (Fair) 
  ข้อดีของทางเลือกที่ 3   
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่ คํ านึงถึงหลักความยุติธรรม  (Fair) ครอบคลุมในทุกมิ ติ  ทั้ งในด้านความเสมอภาค  
ความยุติธรรม ปราศจากอคติ ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ให้ความสําคัญกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ขนาดของพ้ืนที่ และเกณฑ์จํานวนประชากรในพื้นที่มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทําให้ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ังในแต่ละจังหวัดและพรรค
การเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังในแต่ละพ้ืนที่มีจํานวนค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังที่แตกต่างกันไป นอกจากน้ี
ยังมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของผู้สมัครและพรรคการเมืองทําให้
เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ให้ความสําคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการ
หารือร่วมกับพรรคการเมืองในการร่วมกันกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่าย รวมไปถึงมีการส่งเสริมสนับสนุน
ช่วยเหลือในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังแก่ผู้สมัครและพรรคการเมืองทั้งในทางตรงและทางอ้อม 
  ข้อเสียของทางเลือกที่ 3  
   หลัก เกณ ฑ์และวิ ธีการในการกําหนดจํ านวน เงินค่ าใช้จ่ าย ในการเลื อก ต้ั ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คํานึงถึงหลักความเป็นธรรม (Fair) ต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
กําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง และต้องการดําเนินการในการแบ่งกลุ่มจังหวัดตามสภาพ
เศรษฐกิจ ค่าจ้างแรงงาน และดัชนีผู้บริโภคในเขตเลือกต้ังตามกลุ่มจังหวัด เพ่ือกําหนดจํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน  เกิดความผิดพลาดในการดําเนินการได้  
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 ทางเลือกที่ 4 การกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้ทั้งหลัก
ความเท่าเทียม (Equality) และหลักความเป็นธรรม (Fair) รวมกัน 
  ข้อดีของทางเลือกที่ 4  
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่ใช้ทั้งหลักความเท่าเทียม (Equality) และหลักความเป็นธรรม (Fair) รวมกัน จะมีลักษณะแบบ
ประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งหมายที่จะให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังทุกคนมีโอกาส  เท่าเทียมกัน และป้องกันไม่ให้
นักการเมืองผู้มีทุนมาก ๆ ได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรมในการหาเสียง และคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(กกต.) จะเป็นผู้กําหนดสถานที่กลางในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง ติดรูปประวัติผู้สมัครและนโยบาย
ของพรรคการเมืองและผู้สมัคร ตลอดจนอาจจะสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจัดทําประวัติ
และการแนะนําตัวของผู้สมัครในสถานที่กลางที่กําหนดแก่ผู้สมัครจากพรรคการเมืองที่มีทุนทรัพย์น้อย
ซึ่งใช้ทั้งหลักความเท่าเทียม (Equality) และหลักความเป็นธรรม (Fair) รวมกัน  
  ข้อเสียของทางเลือกที่ 4  
   หลักเกณฑ์และวิธีการน้ี รัฐจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลืออุดหนุนในการจัดสถานที่ในการ
หาเสียงและแนะนําตัวผู้สมัครในทุกเขตเลือกต้ังอย่างเท่าเทียมกัน จะสูญเสียงบประมาณมาก ประกอบ
กับอาจไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าผู้สมัครจะไม่แอบหาเสียงผ่านหัวคะแนนเช่นเดิม 
4.3 ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
  จากการวิเคราะห์ทางเลือกนโยบายและข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก ผู้ศึกษาเห็น
ควรใช้ข้อเสนอทางเลือกที่ 4 ซึ่งเป็นการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรโดยใช้ทั้งหลักความเท่าเทียม (Equality) และหลักความเป็นธรรม (Fair) รวมกัน โดยมีลักษณะ
ครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านความเสมอภาค (Equality) ความยุติธรรม (Fair) ความเป็นกลางปราศจากอคติ 
(impartiality) ความไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (even-handed) โดยนําแนวคิดการบริหารจัดการ
ในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศญ่ีปุ่นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย 
อีกทั้งจากผลจากการสํารวจสอบถามที่ได้มา ค่าใช้จ่ายที่มีจํานวนสูงและมีความแตกต่างกันมากระหว่าง
ผู้สมัคร คือ 1) ค่าจัดทําป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง  2) ค่าจ้างแรงงาน  3) 
ค่าเช่ายานพาหนะ ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ทั้งน้ี ภาครัฐโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง จะต้องจัดทําสื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองทราบ ออกมาตรการควบคุม
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยกําหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองจะต้องแต่งต้ังบุคคลท่ีมีความรู้ทางบัญชีเพ่ือ
เป็นสมุห์บัญชีเลือกต้ังในการเลือกต้ัง และที่สําคัญ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังต้องสนับสนุน
ในการณรงค์หาเสียงเลือกต้ังอย่างเต็มที่ เช่น จัดเวทีกลางในการปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัคร
และพรรคการเมือง การจัดสถานท่ีกลางเพื่อติดต้ังป้ายประกาศโฆษณาหาเสียงให้ ในทุกเขตเลือกต้ัง 
เพ่ือที่จะให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังจากพรรคการเมืองมีความเท่าเทียม ยุติธรรม ไม่มีการเหลื่อมล้ํากันในด้าน
ทุนทรัพย์ในการหาเสียงรับสมัครเลือกต้ัง กําหนดจํานวนแรงงานที่จะมาช่วยผู้สมัครหาเสียง กําหนด
จํานวนและขนาดของยานพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายอ่ืนสามารถนําส่วนที่สูงที่สุดมา
เป็นตัวกําหนดโดยเพ่ิมภาวะเศรษฐกิจอีกร้อยละ15-20 ส่วนการเผยแพร่นโยบายของพรรคการเมือง 
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สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ควรที่จะต้องจัดให้พรรคการเมืองได้แถลงนโยบายในการหาเสียง
ของพรรคการเมืองทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ของภาครัฐอย่างเท่าเทียม โดยทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังจําเป็นต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี    
  1) แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ เก่ียวกับกําหนดจํานวน
เงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ให้ครอบคลุมในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากน้ีควรกําหนดให้พรรคการเมืองมีหน้าที่
ป้องกันการทุจริตการเลือกต้ังภายในพรรคการเมืองด้วย และให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด
จํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครแต่ละคนที่จะใช้จ่ายในการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง
และกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือในกรณีที่
ผู้สมัครในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองใดได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการเลือกต้ังเป็นจํานวนเท่าใดให้นับรวมเป็น
ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย  
  2) ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของ
สมุห์บัญชีเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ซึ่งต้องกําหนดขั้นตอน กระบวนการ
ดําเนินการ และระยะเวลาให้ชัดเจน  
  3) ออกมาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังของ
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยกําหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมือง
จะต้องแต่งต้ังบุคคลที่มีความรู้ทางบัญชีเพ่ือเป็นสมุห์บัญชีเลือกต้ังในการเลือกต้ัง 
  4) จัดทําคู่มือการจัดทําบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกต้ัง และแผ่นซีดี
โปรแกรมการจัดทําบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกต้ัง เพ่ือแจกจ่ายให้กับผู้สมัครและพรรค
การเมือง 
  5) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังต้องจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่จะทําหน้าที่
เป็นสมุห์บัญชีเลือกต้ังของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังควรมี
การเตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรมสมุห์บัญชีเลือกต้ังไว้เพ่ือให้ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองแต่งต้ังจากบุคคลที่ผ่านการอบรมจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเท่าน้ัน 
  6) ภายหลังการเลือกต้ังให้แต่งต้ังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนท่ีมีความรู้ความ
ชํานาญทางการเงินและบัญชีเพ่ือประจําศูนย์ประสานงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
ประกอบด้วย ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสรรพากรอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน ผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย และทรงคุณวุฒิ
หรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชีจํานวนไม่เกิน 5 คน เพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือและแบบแบ่งเขตเลือกต้ังโดยในการแต่งต้ังให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดต่อไป 
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ผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จา่ยในการเลอืกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 แบบสัมภาษณ์น้ี สร้างขึ้นเพ่ือประกอบการศึกษาตามหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการ
เลือกต้ังระดับสูงรุ่นที่ 8 (พตส.8) ประจําปี พ.ศ. 2559 ผู้ศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบ
แบบสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของท่าน ซึ่งผลการสัมภาษณ์ที่ได้จากท่านอาจเป็นแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อการกําหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทั้งน้ี ผลการ
ตอบแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์แต่อย่างใด 

 

ช่ือ-นามสกุล ผูใ้ห้สมัภาษณ.์.................................................................................................................................... 

สังกัดพรรค/ตําแหน่ง................................................................................................................................................ 

ประเด็นคําถาม 

ข้อ 1.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร หากมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้งกฎหมาย
กําหนดให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง?  

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

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

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

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

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

 

ข้อ 2.  ท่านเห็น ว่าหลักเกณ ฑ์ วิธีการในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้ จ่ายในการเลือก ต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคร้ังที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (1.5 ล้านบาท) 
มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร? 
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 ......................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

ข้อ 3. ท่านเห็นว่าจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนใดท่ีเป็น
ค่าใช้จ่ายในอัตราท่ีสูงที่สุด? 

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

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

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

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

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

 

ข้อ 4. ข้อเสนอแนะ/ความเห็นอ่ืนๆ  

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

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

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

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

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

ผนวก ข 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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หน้า ๕๔ 
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๗๗ ก ราชกิจจานุเบกษา                        ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่าย 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 
๕  และมาตรา  ๑๐  (๒ ) แห่ งพระราชบัญญั ติประกอบ รัฐธรรม นูญ ว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๑๖๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง ครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๐ 
คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไว้ดังน้ี 
 ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับนับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคร้ัง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ดังน้ี 
 (๑) จํานวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแต่ละคนที่จะใช้จ่ายในการเลือกต้ังแบบแบ่งเขต
เลือกต้ัง 
 (๒) จํานวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกต้ังแบบสัดส่วน 
ในเขตเลือกต้ังแบบสัดส่วน 
 ข้อ ๔ ในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละ
ครั้งให้คณะกรรมการการเลือกต้ังคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย 
 (๑) ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ 
 (๒) อัตราค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่าตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 (๓) ราคาวัสดุ อุปกรณ์ ที่จําเป็นต่อการใช้ในการหาเสียง 

หน้า ๕๕ 
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๗๗ ก ราชกิจจานุเบกษา                        ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
 
 (๔) ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 
 (๕) อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควร 
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 ข้อ ๕ เมื่อมีการประกาศผลการเลือกต้ังในการเลือกต้ังทั่วไปแล้ว ให้คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังจัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง เพ่ือกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ของพรรคการเมืองและของผู้สมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังทั่วไปครั้งต่อไป ทั้งน้ี ภายในสามเดือนนับ
แต่วันที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบจํานวนในการเลือกต้ังทั่วไปดังกล่าว 
 ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง นําผลการหารือตามข้อ ๕ มาประกอบการพิจารณา
ในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ข้อ ๗ ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังแต่ละคน จะใช้
จ่ายได้ไม่เกินจํานวนเงินที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดตามข้อ ๖ 
 ข้อ ๘ พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนใน
เขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ังหน่ึงที่พรรคการเมืองส่งผู้สมัครแบบสัดส่วนแต่ละเขตเลือกต้ัง ได้ไม่เกิน
จํานวนเงินตามข้อ ๗ คูณด้วยจํานวนผู้สมัครที่พรรคการเมืองน้ันส่งสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดส่วนและใช้
จ่ายได้อีกไม่เกินร้อยละย่ีสิบของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนทุกเขตเลือกต้ังรวมกัน 
 ในกรณีที่ผู้สมัครแบบสัดส่วนในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองใดได้ใช้จ่ายไปเพ่ือ 
การเลือกต้ังเป็นจํานวนเท่าใด ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย ซึ่งรวมแล้วต้องไม่เกิน
จํานวนเงินตามวรรคหน่ึง 
 ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บุคคลใด ๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน หรือนํามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพ่ือประโยชน์ใน
การหาเสียงเลือกต้ัง โดยความยินยอมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองน้ันด้วย ในกรณีที่นําทรัพย์สินมาให้ใช้ 
ให้คํานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนปกติในท้องที่น้ันๆ 
 ข้อ ๑๐ การใช้จ่ายในการเลือกต้ัง สําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีผลใช้
บังคับในระยะเวลา ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกต้ังทั่วไปอันเน่ืองมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร    
ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่เก้าสิบวันก่อนวันครบอายุจนถึงวันเลือกต้ัง 

หน้า ๕๖ 
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๗๗ ก ราชกิจจานุเบกษา                      ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

 (๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกต้ังอันเน่ืองมาจากเหตุอ่ืนนอกจาก (๑) ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่
วันที่ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกต้ัง 
 ข้อ ๑๑ กรณีการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกต้ัง ตามมาตรา ๕๙ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังตามข้อ ๗ และข้อ ๘ 
 ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีการเลือกต้ังใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดผู้สมัคร
รับ เลื อก ต้ั งสม าชิกสภ าผู้ แทนราษฎรแบบแ บ่ งเขต เลื อก ต้ั งแ ต่ ละคน ต้อ งใช้ จ่ าย ในการ 
เลือกต้ังใหม่ จํานวนเงินไม่เกินหน่ึงในสามของค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗ 
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 ข้อ ๑๓ กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให้มีการเลือกต้ังใหม่ในเขตเลือกต้ังใด
ตามมาตรา ๘๘ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เน่ืองจากผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกต้ังน้อยกว่าร้อยละ
ย่ีสิบของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันหรือไม่มากกว่าจํานวนบัตรเลือกต้ังที่ไม่ประสงค์จะ
ลงคะแนน โดยรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังใหม่เฉพาะตําแหน่งที่
ได้รับคะแนนน้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือไม่มากกว่าจํานวนบัตรเลือกต้ังที่ไม่
ประสงค์จะลงคะแนนผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังใหม่ ใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังได้จํานวนเงินไม่เกินหน่ึงในสองของค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗ 
 ข้อ ๑๔ กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให้มีการเลือกต้ังใหม่ในเขตเลือกต้ังใด
ตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เน่ืองจากผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกต้ังน้อยกว่าร้อยละ
ย่ีสิบของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันหรือไม่มากกว่าจํานวนบัตรเลือกต้ังที่ไม่ประสงค์จะ
ลงคะแนน โดยรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังใหม่เฉพาะตําแหน่งที่
ได้รับคะแนนน้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือไม่มากกว่าจํานวนบัตรเลือกต้ังที่ไม่
ประสงค์จะลงคะแนน ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังใหม่ ใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังได้จํานวนเงินไม่เกินหน่ึงในสามของค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๗ 

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

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
หน้า ๑๐ 

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๑ ก                    ราชกิจจานุเบกษา                    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่าย 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๘ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๙ แห่ง
พ ระราช บัญญั ติ ป ระกอบ รัฐธรรมนูญ ว่ าด้ วยการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร 
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา 
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๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง คร้ังที่ ๔๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(๒) จํานวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ” 

หน้า ๑๑ 
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๑ ก                    ราชกิจจานุเบกษา                    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๘  พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายช่ือได้ไม่เกินจํานวนเงินตามข้อ ๗ คูณด้วยจํานวนผู้ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองนั้น 
 ในกรณี ที่ ผู้ ส มัครแบบบัญชีรายชื่ อของพรรคการเมืองใด  ได้ ใช้จ่ ายไปเพื่ อ 
การเลือกตั้งเป็นจํานวนเท่าใด ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย ซึ่งรวมแล้ว 
ต้องไม่เกินจํานวนเงินตามวรรคหน่ึง” 
 ข้อ  ๕  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๓  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ  ๑๓  กรณี คณ ะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศให้ มีการเลือกตั้ งให ม่ 
ในเขตเลือกตั้งใดตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ 
ใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้จํานวนเงินไม่เกินหนึ่งในสองของค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗” 
 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 

หน้า ๑๒ 
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๑ ก                    ราชกิจจานุเบกษา                    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 
 “ข้อ  ๑๔  กรณี คณ ะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศให้ มีการเลือกตั้ งให ม่ 
ในเขตเลือกตั้งใดตามมาตรา ๘๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่อีกคร้ังหนึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งใหม่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้จํานวนเงินไม่เกินหนึ่งในสามของค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗” 
 ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๕ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
 “ข้อ ๑๕ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศให้ มีการเลือกตั้ งเพิ่มเติม 
ในเขตเลือกตั้งใดตามมาตรา ๘๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิ สภา (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ . ๒๕๕๔  โดยรับสมัครรับเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพิ่มเติม ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งเพิ่มเติมใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้ไม่เกินจํานวนค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
อภิชาต สุขัคคานนท์ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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ผนวก ค 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง กําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๑๘ 
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๑ ก ราชกิจจานุเบกษา                     ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง กําหนดจาํนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 
๕ และมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 
๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๘ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๙ แห่งระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลื อก ต้ั งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิก วุ ฒิ สภา 
พ .ศ . ๒๕๕๐  ซึ่ งแ ก้ไขเพ่ิม เติมโดยพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๕ และ
มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ครั้งที่ ๔๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงออกประกาศกําหนด
จํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไว้ดังน้ี 
 ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง กําหนดจํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ กรณีในการเลือกต้ังทั่วไปครั้งแรกภายหลังที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ใช้
บังคับให้การใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้ังแต่วันที่ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้
มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จนถึงวันเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกต้ังของผู้สมัครและ
ของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามประกาศน้ี 
 ข้อ ๔ ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังแต่ละคน 
ต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จํานวนเงินไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 

หน้า ๑๙ 
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๑ ก ราชกิจจานุเบกษา                     ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 
 ข้อ ๕ พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ
ไม่เกินจํานวนเงินซึ่งคํานวณจากจํานวนผู้สมัครในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองน้ันคูณด้วยจํานวนเงิน
ตามข้อ ๔ 
 ในกรณีที่ผู้สมัครในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง ได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการเลือกต้ัง 
เป็นจํานวนเท่าใด ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย ซึ่งรวมแล้วต้องไม่เกินจํานวนเงินตาม
วรรคหน่ึง 
 ข้อ ๖ ในกรณีที่มีการเลือกต้ังใหม่ในเขตเลือกต้ังใด ก่อนประกาศผลการเลือกต้ังผู้สมัครรับ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังใหม่จํานวนเงิน
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 ข้อ ๗ กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให้มีการเลือกต้ังใหม่ในเขตเลือกต้ังใดตาม
มาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้ วยการเลื อก ต้ั งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิก วุ ฒิ สภา (ฉบับที่  ๒ ) 
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พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังใหม่ ผู้สมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังใหม่ต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังจํานวนเงินไม่เกิน
๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ข้อ ๘ กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให้มีการเลือกต้ังใหม่ในเขตเลือกต้ังใดตาม
มาตรา ๘๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ โดยรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังใหม่อีกครั้งหน่ึง ผู้สมัคร
รับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังใหม่ต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังจํานวนเงินไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 ข้อ ๙ กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให้มีการเลือกต้ังเพ่ิมเติมในเขตเลือกต้ังใดตาม
มาตรา ๘๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) 

หน้า ๒๐ 
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๑ ก ราชกิจจานุเบกษา                     ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังเพ่ิมเติมผู้สมัคร 
รับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังเพ่ิมเติมต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังไม่เกิน
จํานวนค่าใช้จ่ายตามข้อ ๔ 
 ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกต้ังแล้ว และมีเหตุให้ต้องมีการเลือกต้ัง 
แทนตําแหน่งที่ ว่าง ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังแต่ละคน 
ต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จํานวนเงินไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
อภิชาต สุขัคคานนท์ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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ประวตัิผู้จัดทําเอกสารการศึกษาส่วนบุคคล   

 ช่ือ ช่ือสกุล   นายสาธิต  อุไรเวโรจนากร 
 วัน เดิน ปีเกิด  2 มิถุนายน 2505   
 สถานที่เกิด   กรุงเทพมหานคร   
 วุฒิการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต  
     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2526  
     สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 
 ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ประธานบริหารกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี 
     มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
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