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 บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย 
(นธป.) ศาลรัฐธรรมนูญ ในหัวข้อ “หลักนิติธรรมกับพรรคการเมือง” เนื่องจากหลักนิติธรรม  
(The Rule of Law) เป็นหลักสากลที่ในแวดวงวิชาการทางนิติศาสตร์ได้น ามาใช้มากในปัจจุบัน 
แม้กระท่ังศาลรัฐธรรมนูญไทยเองได้มีค าวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหลัก
นิติธรรมหรือไม่ ผู้เขียนได้แบ่งการน าเสนอ ออกเป็น 4 ส่วนคือ หลักนิติธรรม พรรคการเมือง และ
วิเคราะห์หลักนิติธรรมกับพรรคการเมืองและข้อเสนอแนะ   
 1. หลักนิติธรรม  
                    หลักนิติธรรม (The Rule of Law) มีนักวิชาการทางกฎหมายที่ได้ให้ความหมายและ
องค์ประกอบของหลักนิติธรรมที่ส าคัญ ดังนี้  
                    1.1 A.V. Dicey ศาสตราจารย์ทางกฎหมายชาวอังกฤษ ได้เขียนหนังสือชื่อ Introduction 
to the study of the law of the Constitution ในปลายศตวรรษที่ 19 โดยกล่าวว่าหลักนิติธรรม
ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ  
           1) หลักความสูงสุดของกฎหมาย 
            2) หลักความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย  
            3) หลักการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง  
       1.2 ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์   อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
ศาสตราจารย์ทางกฎหมายมหาชน ได้กล่าวว่าหลักนิติธรรมประกอบด้วยหลัก 4 ประการ คือ  
           1) องค์ประกอบด้านสาระ (Substantive rule of law) หลักนิติธรรมจะเป็น
หลักนิติธรรมได้ต้องมีสมมติด้านสารบัญญัติคือว่ากฎหมายต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
            2) องค์ประกอบด้านกระบวนการในการใช้กฎหมาย (Procedural rule of law) 
ถือว่าการใช้อ านาจรัฐต้องมีกฎหมายให้อ านาจและใช้อ านาจภายในขอบเขต 
            3) องค์ประกอบด้านองค์กร (Institutional rule of law) คือว่าต้องมีหลักการ
แบ่งแยกอ านาจอธิปไตย  
            4) องค์ประกอบด้านเป้าหมาย คือว่าการใช้กฎหมาย การตีความกฎหมายการ
พิจารณาพิพากษาคดี จะต้องมุ่งสร้างความยุติธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม   
        1.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 บัญญัติว่า 
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อ านาจนั้น  
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  
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             การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานของรัฐต้องไปตามหลักนิติธรรม  
 

 2. พรรคการเมือง (The Political Party)  
      2.1 ความหมายของพรรคการเมือง  
            ในสังคมการเมืองจะมีกลุ่มของบุคคลที่มีความคิดเห็นทางการเมืองคล้ายๆ กัน 
หรือมีอุดมคติทางการเมืองในแนวทางเดียวกันรวมตัวกันเพ่ือให้มีการต่อสู้แข่งขันทางการเมืองตาม
วิถีทางการปกครองแบบประชาธิปไตย เพ่ือต่อรองผลประโยชน์ต่างๆ หรือเพ่ือมุ่งหวังเข้าไปเป็น
รัฐบาลท าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน กลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้ก็คือ พรรคการเมือง (Political Party) 
นั่นเอง  
  วิสุทธิ์   โพธิ์แท่น1 ให้ค านิยามพรรคการเมืองว่าหมายถึง กลุ่มบางคนที่มี
แนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวกัน รวมกันจัดตั้งเป็นรากฐานที่มีการจัดองค์กรที่
แน่นอนชัดเจนมีการก าหนดทางเลือกเกี่ยวกับนโยบายที่ส าคัญในการปกครองและบริหารประเทศใน
ด้านต่างๆ มีการคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งทางการเมือง พยายามเข้าไปมีหรือมีส่วนร่วมใน
อ านาจรัฐจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศ  
  ทินพันธ์  นาคะตะ ให้ความหมายพรรคการเมือง คือ กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกัน 
เพ่ือเข้าไปมีบทบาทในการก าหนดนโยบายและในการบริหารประเทศ ด้วยการส่งสมาชิกเข้าสมัครรับ
เลือกตั้ง โดยมุ่งหวังที่จะได้เป็นรัฐบาลหรือเสียงข้างมากในรัฐสภา2 
 Carl J. Fredrich ให้ความหมายพรรคการเมือง คือ การรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่
มั่นคงเพ่ือการเป็นรัฐบาล และเพ่ือรักษาฐานอ านาจของการเป็นรัฐบาล3    
  Herman Finer ให้ความหมายพรรคการเมือง คือ การตกลงร่วมใจกันของ
บุคคลต่างเกี่ยวกับหลักการปกครองของรัฐนั้นๆ เพ่ือน าหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุผล4 
  Austin Ranney and Winmore Kendall ให้ความหมายพรรคการเมือง  
คือ การรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายเพื่อชัยชนะของการเลือกตั้งในการเป็นรัฐบาล5  
  Roy c. Macridis ให้ความหมายพรรคการเมือง คือ การร่วมกันของประชาชน
เพ่ือการสานประโยชน์ในการจัดตั้งรัฐบาล6 

                                                        
1วิสุทธ์ิ   โพธ์ิแท่น. (2544). “การด าเนินกิจการของพรรคการเมืองไทย” สถาบนัพระปกเกลา้.อาคารศูนยสั์มมนาชั้น 5 สถาบนัพฒันา

ขา้ราชการพลเรือน ถนนติวานนท ์ต าบลตลาดขวญั  อ  าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี. 
2ทินพนัธ ์ นาคะตะ. (2543). ประชาธิปไตยไทย, หา้งหุน้ส่วนสหายบลอ็กและการพิมพ,์กรุงเทพ,หนา้ 141.  
3
 วิวฒัน ์ เอ่ียมไพรวนั. (2544). การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน, VJ. Printing, กรุงเทพ, หนา้ 381.  

4
 อา้งแลว้.,หนา้ 381. 

5อา้งแลว้.,หนา้ 381. 
6
 อา้งแลว้.,หนา้ 381. 6 
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  Edmund Burke ได้เขียนไว้ใน Thoughts on the Cause of the Present 
Discontents เมื่อปี 1770 ว่า “พรรคการเมืองคือสมาคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนเพ่ือส่งเสริม
ให้มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันเพ่ือประโยชน์ของชาติ ภายใต้กฎเกณฑ์เฉพาะที่คนเหล่านั้นเห็นชอบ
ร่วมกัน7 
  Leon D. Epstein ให้ความเห็นเกี่ยวกับพรรคการเมืองไว้ใน Political in 
western Democracies, (New Bruswick, N.J.: Transaction, 1979), P.9 ว่า “...เป็นกลุ่มที่มี 
การจัดองค์กรแบบหลวม ๆ มุ่งหาต าแหน่งต่างๆ ของรัฐที่มาจากการเลือกตั้ง 8 
  ค าจารึกที่อนุสาวรีย์แห่งเมือง Delaware มีว่า “พรรคการเมืองหมายถึง 
องค์กรทางการเมืองใดๆ ที่เลือกคณะกรรมาธิการมลรัฐ (state committee) หรือพนักงานประจ า
คณะกรรมาธิการ มลรัฐโดยที่ประชุมใหญ่แห่งมลรัฐ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนที่เลือกมาจากแต่ละเขต
เลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพรรคจะต้องมีการลงทะเบียนสมาชิกพรรครวมทั้งมีการ
เสนอชื่อผู้ที่จะรับเลือกเป็นคณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี หรือเสนอชื่อผู้ที่จะ
สมัครเข้ารับเลือกตั้งในต าแหน่งต่างๆ ในการเลือกตั้งทั่วไป9 
 ถ้าวิเคราะห์ตามความหมายนี้ จะเห็นว่า พรรคการเมืองจะแตกต่างจากกลุ่ม
บุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์ทั่วๆ ไป คือ กลุ่มอ่ืนๆ จะมีความส าคัญทางการเมืองในลักษณะผลักดัน
หรือเรียกร้อง แต่พรรคการเมืองจะมุ่งเข้าสู่อ านาจการเมืองโดยตรง ส่วนการจะเข้าสู่อ านาจได้หรือไม่
นั้น ขึ้นอยู่กับกลไกของระบบการเมืองเป็นประการส าคัญ เพราะถ้าเป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สมาชิกของพรรคการเมืองก็จะต้องได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน แต่ถ้าเป็นการ
ปกครองในระบอบเผด็จการ รัฐก็จะเป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งสมาชิกพรรคการเมือง  
  พรรคการเมืองเป็นกลไกที่ส าคัญมากในระบบการเมือง เพราะเป็นตัวก าหนดให้
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีแบบแผนที่แน่นอน นอกจากนี้ ยังเป็นตัวเชื่อมระหว่าง
รัฐบาลกับประชาชนอีกด้วย กล่าวโดยสรุปตามความหมายของพรรคการเมืองดังกล่าว พรรคการเมือง
ดังกล่าว พรรคการเมืองจึงมีลักษณะส าคัญ ดังนี้  
  2.1.1 ต้องมีคณะบุคคลหรือสมาคม มีการจัดสรรเป็นองค์กร การรวมกันเป็น
คณะบุคคลนั้นไม่ใช่จะเป็นพรรคการเมืองเสมอไป เพียงแต่บุคคลหลายๆ คนเผอิญมีความเห็นตรงกัน
ในหลักการบางอย่าง หาได้ให้บุคคลเหล่านั้นเป็นพรรคการเมืองไปด้วยไม่ ถ้าไม่มีการจัดสรรเป็น
องค์กร นอกจากนี้ พรรคการเมืองยังเป็นองค์กรที่ตั้งด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรอย่างถาวร
ไม่ใช่ชั่วคราวที่ปรากฏแก่สายตาของบุคคลภายนอกเป็นรูปร่างสมาคม  
  2.1.2 ต้องมีความคิดเห็นในนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน
แนวทางตรงกันเพราะเป็นการยากท่ีบุคคลแต่ละคนจะมีความเห็นตรงกันในทุกแง่ทุกมุม ฉะนั้น บุคคล
จึงต้องสละความคิดเห็นขัดแย้งปลีกย่อมเสีย และรวบรวมกันเป็นพรรคการเมือง ในเมื่อมีความคิดเห็น

                                                        
7
 Frank J. Sorauf. Party Politics in America, Canada, Little, Brown & Company Limited, p.7. 

8
 Ibid. p.7.  

9
 Ibid. p.7.  
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ในแนวทางใหญ่ๆ ตรงกัน ข้อนี้ท าให้พรรคการเมืองแตกต่างกับสมาคมธรรมดา เพราะสมาคมไม่ได้ตก
ลงกันในนโยบายทั่วไปทางการเมือง แต่ประสงค์จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น  
  2.1.3 ต้องมีความมุ่งหมายในการคัดเลือกบุคคลเข้าสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือที่จะได้
มีโอกาสเข้าควบคุมการด าเนินงานและนโยบายของรัฐบาล คือ เมื่อสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น
ได้รับเลือกตั้งและมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทน พรรคการเมืองนั้นจะต้องเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล และผู้น า
ของพรรคการเมืองก็จะได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลต่อไป เมื่อมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองนั้น
ก็สามารถท่ีจะน าความคิดเห็นหรือนโยบายทางการเมืองของตนไปใช้ในการบริหารประเทศ  
  พรรคการเมืองอาจมีหลายรูปแบบ เช่น ระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวหรือ
พรรคเด่นพรรคเดียว ได้แก่ประเทศจีน หรือระบบพรรคการเมืองเด่นสองพรรค ได้แก่ ประเทศอังกฤษ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือระบบพรรคการเมืองระบบหลายพรรค ได้แก่ ประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับประวัติความเป็นมาและความเหมาะสมของแต่ละประเทศ  
 

  2.2 องค์ประกอบของพรรคการเมือง  
       พรรคการเมืองโดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบที่จ าเป็น ดังนี้  
       2.2.1 ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้บริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง และ
บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   2.2.2 สถานที่และอุปกรณ์ หมายถึง สถานที่ตั้งพรรคการเมือง และอุปกรณ์
ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในกิจการของพรรคการเมือง  
   2.2.3 โครงสร้างของพรรคการเมือง หมายถึง การจัดแบ่งโครงสร้างที่ส าคัญ
ของพรรคการเมืองว่าจะแบ่งอย่างไร เช่น ต้องจัดให้มีส านักงานเลขาธิการพรรค มีคณะกรรมการ
บริหารมีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ เป็นต้น  
   2.2.4 ระเบียบและข้อบังคับของพรรค ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิด  
อุดมคติของพรรคตลอดจนนโยบายของพรรค ซึ่งเป็นการผูกพันบุคลากรในพรรคไว้อย่างมั่นคง  
 

  2.3 การก าเนิดพรรคการเมือง  
   2.3.1 หยุด แสงอุทัย เห็นว่าพรรคการเมืองเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ส าคัญๆ 3 
ประการ คือ  
   1) เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของหมู่ชนซึ่งมีต่อบุคลิกลักษณะของผู้น า คือ
บุคคลซึ่งชนหมู่หนึ่งหรือคณะหนึ่งยกย่องโดยความสมัครใจให้เป็นหัวหน้า เพราะเชื่อมั่นในคุณวุฒิ 
วิชาความรู้ ความสามารถและบุคลิกลักษณะของผู้น า ความสัมพันธ์ของหมู่ชนต่อบุคลิกลักษณะของ
ผู้น าในลักษณะที่ว่า ประชาชนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตนชอบในเขตเลือกตั้งของตน โดยนิยมในตัว
บุคคลนั้นหรือนิยมในความคิดหรือลัทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนั้น และยกย่องให้เขาเป็นหัวหน้า 
และโดยความนิยมในตัวบุคคลนี้ จึงได้เกิดมีพรรคการเมืองขึ้น  
   2) เกิดขึ้นจากความปรารถนาดีที่ จะให้จุดประสงค์ อันใดอันหนึ่ ง  
หรือผลประโยชน์อันใดอันหนึ่งส าเร็จผลอย่างแน่นอน เช่น กรณีกลุ่มผลประโยชน์แต่ละกลุ่มตั้งพรรค
การเมืองขึ้นมาเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตน  
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   3) เกิดจากความผูกพันอยู่กับความคิดเห็นอันใดอันหนึ่ง ซึ่งความเห็นอันนี้
อาจจะเป็นความคิดเห็นที่เก่ียวกับรัฐ สังคม ศาสนา  
   2.3.2 ทฤษฏีการก าเนินพรรคการเมือง ได้แก่  
   1) ทฤษฎีทางจิตวิทยา ทฤษฎีนี้อธิบายในลักษณะจิตวิทยาของมนุษย์ในแง่
ของความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกัน จึงท าให้เกิดพรรคการเมืองในแนวคิดที่แตกต่างกัน  
   2) ทฤษฎีทางเศรษฐกิจและสังคม ทฤษฎีนี้เชื่อว่ามูลฐานส าคัญที่ก่อเกิด
พรรคการเมืองก็คือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  
   3) ทฤษฏีอุดมคติ  ทฤษฎีนี้ เชื่อว่าคุณลักษณะพิเศษของมนุษย์ก็คือ 
ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น พรรคการเมืองจึงก่อเกิดมาจากแนวความคิดของกลุ่มคนที่มารวมกันตาม
ปรัชญาหรืออุดมคติของสมาชิกส่วนใหญ่  
   4) ทฤษฏีเกี่ยวกับองค์กร ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าพรรคการเมืองมาจากการ
รวมกลุ่มของบุคคลเนื่องมาจากมีผู้น าในทางการเมือง และในการรวมกันจัดตั้งองค์กรทางการเมืองนั้น
ก็จะมีการก าหนดต าแหน่งของสมาชิกเพ่ือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล  
   5) ทฤษฎีรัฐสภา ทฤษฎีนี้เกิดจากแนวความคิดของโมริช  ดูแวร์แยร์นัก
รัฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส กล่าวว่าก่อเกิดพรรคการเมือง ก่อเกิดด้วยกัน 2 ทาง การก่อเกิดพรรคการเมือง
ในรัฐสภา และการก่อเกิดพรรคการเมืองนอกรัฐสภา  
   6) ทฤษฎีว่าด้วยสถาบัน ทฤษฎีนี้ได้กล่าวเน้นถึงการก่อเกิดพรรคการเมือง
ว่าสืบเนื่องมาจากการรวมตัวเป็นก๊กหรือเป็นคณะ หรือสโมสรทางการเมือง หรือคณะบุคคลเหล่านี้ได้
กลายมาเป็นพรรคการเมือง  
   7) ทฤษฎีว่าด้วยประวัติศาสตร์และสถานการณ์ ทฤษฎีนี้กล่าวว่าพรรค
การเมืองเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้แก่ วิกฤตการณ์สร้างความชอบธรรมให้กับอ านาจ
วิกฤตการณ์ในการวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือวิกฤตการณ์อันเนื่องมาจากการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง  
   8) ทฤษฏีว่าด้วยพัฒนาการ ทฤษฎีว่าด้วยพัฒนาการนี้ มุ่งเน้นเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน โดยมีการพัฒนาความส านึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
อาจจะกระท าโดยผู้มีอ านาจทางการเมือง การศาสนา เศรษฐศาสตร์หรือสังคมพรรคการเมืองต่างก็มี
จุดมุ่งหมายในการสนับสนุนผู้น าที่มีอ านาจอยู่แล้วให้เป็นรัฐบาลอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

  2.4 บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง  
    โดยทั่วไปพรรคการเมืองจะมีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญๆ หลายประการ 
เช่น เป็นตัวแทนประสานประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ ให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองและ
รายงานเรื่องราวต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในประเทศ
สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนให้รัฐบาลได้ทราบ สรรหาผู้น าทางการเมืองที่มีความรู้
ความสามารถเพ่ือจัดตั้งรัฐบาล และมีบททาในการท าหน้าที่เป็นพรรครัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้าน  
   พรรคการเมืองที่พัฒนาแล้ว จะมีบทบาทหน้าที่หลักๆ เช่น ให้การศึกษา
ทางการเมืองกระตุ้นเร้าให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวทางการเมือง เพ่ือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดนโยบายหลักที่ส าคัญเพ่ือมุ่งน าไปใช้ในการปกครอง
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และบริหารประเทศ และเป็นตัวกลางเชื่อมประสานกลุ่มประชาชน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ
ประสานความร่วมมือในการท างานในสังคมร่วมกัน กล่าวโดยสรุปแล้ว  พรรคการเมืองมีอ านาจและ
หน้าที่ส าคัญ ดังนี้  
   1) การส่งตัวแทนเข้ารับสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองช่วยคัดเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากจ านวนผู้สนใจการเมืองหลายๆ คน พรรคการเมืองที่มีชื่อเสียง และมีแนวโน้ม
ในการชนะการเลือกตั้งมักมีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นตัวแทนของพรรคกันมาก จนพรรคจะต้องท าการ
คัดเลือกว่าควรจะส่งบุคคลใดเข้าสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งบุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมใน
ความเห็นของพรรคการเมือง  
   2) ให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้มองเห็น
ความส าคัญของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศและเจ้าของอ านาจอธิปไตยและมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองการให้การศึกษาทางการเมืองอาจกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น การแถลงนโยบายของพรรค
ในด้านต่างๆ ผ่านทางสื่อมวลชน อาทิเช่น การอภิปราย การบรรยายตามท่ีต่างๆ การอภิปรายหาเสียง
เลือกตั้ง นอกจากนี้พรรคการเมืองจะต้องให้ความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องสอน
ให้ประชาชนรู้สึกความรับผิดชอบทางการเมือง และช่วยกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเอาใจใส่
ออกเสียงในเวลาเลือกตั้ง  
   3) สรรหาบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถในการเป็นผู้แทนราษฎร  
ในระบอบประชาธิปไตย คุณสมบัติของผู้ที่สมควรเป็นผู้แทนราษฎรมีความส าคัญมาก เพราะเข้าต้อง
ท าหน้าที่เข้าไปรักษาผลประโยชน์ของประชาชน และกลุ่มผลประโยชน์ การสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพ
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของพรรคการเมือง เมื่อถึงวันเลือกตั้งประชาชนจึง
สามารถเลือกพรรคโดยค านึงถึงนโยบายพรรคมากกว่าตัวผู้สมัคร  
   4) ประสานประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ กลุ่ม
อิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ จะมีบทบาทในการสร้างอิทธิพลต่อรัฐบาลในนโยบายสาธารณะ  
เช่น การนัดหยุดงานของสหภาพแรงงาน การเดินขบวนประท้วงของกลุ่มเกษตรกรและนักศึกษา  
เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลท าตามข้อเรียกร้อง แต่กลุ่มผู้สูญเสียผลประโยชน์ เช่น กลุ่มนายจ้างไม่ยินยอม 
เพราะต้องการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตน ในกรณีนี้รัฐบาลจะรักษาผลประโยชน์ให้กับกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ ด้วยการเสนอให้มีกฎหมายแรงานที่ดีแล้วให้ดีขึ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความ
พอใจกับกลุ่มต่างๆ และเป็นการลดความตึงเครียดทางการเมืองอีกทางหนึ่ง  
   5) การระดมสรรพก าลังทางการเมือง พรรคการเมืองท าหน้าที่เป็นศูนย์
หลักทางการเมืองเพราะเป็นที่รวมของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ และประชาชนที่มีความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม ในแนวทางกว้างๆ ที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกันเพ่ือหาโอกาสเป็น
รัฐบาล พรรคการเมืองจึงเป็นที่รวมในการระดมสรรพก าลังต่างๆ เพ่ือให้เกิดอ านาจต่อรองเรียกร้อง
และรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชน เพ่ือน ามาบริหารประเทศในกรณีท่ีเป็นรัฐบาล  
   6) หน้าที่ในฐานะฝ่ายด้าน ในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองที่
สมาชิกได้รับเลือกตั้งน้อย และไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็จะท าหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งถือว่ามีความส าคัญ
อย่างมากในระบอบประชาธิปไตย เพราะจะท าหน้าที่ เป็นเสมือนกระจกเงาของรัฐบาล คอยท้วงติง 
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คัดค้านหรือยับยั้งมิให้รัฐบาลกระท าการเกินขอบเขต หรือกระท าการที่เป็นผลร้ายต่อประเทศชาติ 
คอยควบคุมให้รัฐบาลท าตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐบาล  
   7) เป็นศูนย์กลางของกลุ่มผลประโยชน์และสมาชิกพรรคการเมือง 
เนื่องจากพรรคการเมืองเป็นที่รวบรวมของบุคคลหลายกลุ่มหลายอาชีพมากมาย ฉะนั้นโอกาสที่จะท า
ให้เกิดความขัดแย้ง จึงมีอยู่เสมอ พรรคการเมืองจึงท าหน้าที่เสมือนเวทีของสมาชิกต่างๆ ของพรรคที่
จะระบายความอัดอ้ันตันใจของตนหรือของกลุ่มเพ่ือน าไปสู่การตกลงกันด้วยสันติวิธี  ก่อนที่จะน า
ปัญหาต่างๆ ไปอภิปรายในสภา สมาชิกของพรรค รวมทั้งระหว่างพรรคต่อประชาชน  
   8) รัฐกับพรรคการเมือง หมายถึง การผสมผสานหรือการสร้างชาติ  
พรรคการเมืองท าหน้าที่ในการผสมผสานความแตกต่างในเรื่องเผ่าพันธุ์ ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม โดยมีอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นฐาน ดังนั้น พรรคการเมืองจึงท าหน้าที่ประสานความ
แตกต่างของสมาชิกในประชาคมทางการเมือง  
   9) พรรคการเมืองท าหน้าที่เป็นสถาบันส าคัญที่ฝึกความช านาญในทาง
การเมืองการต่อรองความอดทนอดกลั้น การพยายามใช้เหตุผลและวิทยาการเพ่ือแจกแจงทรัพยากร
ให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมจึงมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะ ในขณะเดียวกันจากกระบวนการ
มีส่วนร่วมนี้ จะน าไปสู่การเลือกสรรผู้น าทางการเมืองไปในตัว เพราะผู้เป็นผู้น าทางการเมืองจะ
ปรากฏตัวขึ้นจากกระบวนการต่างๆ ดังกล่าวาแล้วข้างต้น 
  

 2.5 ความเป็นสถาบันทางการเมือง  
     2.5.1 ทฤษฎีความเป็นสถาบันทางการเมือง Samuel P. Huntington เห็น
ว่า พรรคการเมืองจะมีความเป็นสถาบันทางการเมืองได้จะต้องลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือ  
    1) มีความสามารถในการปรับตัว ซึ่งมีลักษณะส าคัญอยู่ 3 ประการ  
คือ การด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนาน มีการเปลี่ยนแปลงผู้น าที่ไม่ขัดแย้งไม่ท าให้พรรคพังทลาย  
และมีภารกิจที่ท าได้อยู่อย่างต่อเนื่อง  
    2) มีความสลับซับซ้อนอย่างเป็นระบบ ซึ่งหมายถึง การมีโครงสร้างองค์กร
ที่มีการจ าแนกแยกแยะและมีบุคคลกรที่ช านาญงานเข้าท าหน้าที่อย่างประสานงานกัน  
    3) มีความเป็นตัวของตัวเอง หรือมีอ านาจของตัวเอง ที่สามารถตัดสินใจใน
เรื่องราวต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่ถูกครอบง าหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือสถาบันภายนอก
อ่ืนๆ  
    4) มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของกลุ่มหรือมวลสมาชิก ซึ่งมิได้หมายความ
ว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไม่ได้ แต่ถ้าหากมีความเห็นที่แตกต่างกันก็สามารถหาข้อสรุปร่วมกัน
สมารถหาข้อยุติและด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างแข็งขันในวิธีการและเป้าหมายร่วมกัน โดยไม่ทะเลาะ
กันถึงขนาดท าให้พรรคแตก  
    2.5.2 การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง กล่าวคือ 
กระบวนการการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันพรรคการเมือง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
   1) การที่พรรคการเมืองแบ่งฝักฝ่าย เป็นขั้นแรกของการพัฒนาการของ
พรรคการเมือง กล่าวคือ เมื่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนและความเป็นสถาบันของพรรค
การเมืองเองอยู่ในระดับต่ า การเมืองยัง คงสภาพความเป็นกิจกรรมของคนส่วนน้อยที่แข่งขันกันเพ่ือ
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เป้าหมายของตน พรรคการเมืองยังคงมีสภาพความเป็นกิจกรรมของคนส่วนน้อยที่แข่งขันกันเพ่ือ
เป้าหมายของตน พรรคการเมืองยังคงมีความส าคัญน้อยต่อการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองลักษณะ
เป็นกลุ่มบุคคลจ านวนน้อยที่ยึดติดกับตัวผู้น า ก่อให้เกิดผู้น าเผด็จการและน ามาซึ่งการรัฐประหาร  
เกิดการช่วงขิงอ านาจทางการเมืองโดยใช้ความรุนแรง  
     2) การที่พรรคการเมืองแบ่งเป็นขั้ วทางการเมือง เป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมือง กล่าวคือ การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ขยายตัวขึ้นกลุ่มพลังทางสังคมเริ่มมีบทบาททางการเมือง พรรคการเมืองเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่เป็น
ระบบกับกลุ่มพลังทางสังคม หรือกลุ่มฝักฝ่ายทางการเมืองที่เคยมีมารวมตัวกันเป็นกลุ่มการเมืองใหญ่
ส่งผลให้พรรคการเมืองขยายตัวออกไป การจับขั้วทางการเมือง เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในวิวัฒนาการ
ของระบบทางการเมือง ซึ่งเกิดข้ึนเมื่อการเมืองสามารถผ่านยุคของผู้น าอ านาจเผด็จการ หรือผ่านกลุ่ม
ฝักฝ่ายนักการเมืองมาแล้ว พรรคที่มีแนวความคิด อุดมการณ์ หรือผลประโยชน์คล้ายคลึงกันจะจับขั้ว
กันเป็นพันธมิตร หรือยุบตัวรวมกัน ท าให้เกิดปรากฏการณ์ที่มีพรรคใหญ่ พรรคเล็กขึ้นชัดเจน  
     3) การที่พรรคการเมืองมีการขยายตัว เป็นขั้นตอนที่เกิดพรรคการเมืองบาง
พรรคที่เข้มแข็งสามารถที่จะสร้างการยอมรับจากประชาชนในวงกว้างได้โดยอาศัยกลไกและระบบ
ภายในพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพ ผู้น าทางการเมืองมีความมุ่งมั่นและส านึกที่จะสร้างพรรคให้
เป็นที่ยอมรับของประชาชนเพื่อน าไปสู่ชัยชนะทางการเมือง พรรคการเมืองเริ่มมีการขยายตัวทางด้าน
องค์กร ส านักงาน สมาชิก และสาขาพรรคมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนมีผู้สนับสนุนมากขึ้นด้วย การ
ขยายตัวทางการเมืองนี้เป็นห้วงเวลาที่พรรคการเมืองที่เข้มแข็งปรากฏตัวต่อสังคมมวลชนอย่าง
กว้างขวาง  
     4) การพัฒนาเป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ หรือการที่พรรคการเมืองมี
ความเป็นสถาบัน เมื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองขยายตัวอย่างกว้างขวางส่งผลให้ระบบการเมือง
พัฒนาบรรดากลุ่มการเมืองถูกก าหนดให้เข้ามาแข่งขันทางการเมืองตามกติกาท่ีระบบการเมืองก าหนด
ไว้ สภาพการพัฒนาของระบบการเมืองนี้ส่งผลให้พรรคการเมืองพัฒนาความเป็นสถาบันของตนเอง
ขึ้นมา  
 

    3. วิเคราะห์หลักนิติธรรมกับพรรคการเมือง  
     พรรคการเมืองจะเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งได้ต้องยึดหลักนิติธรรมมา
เป็นแนวทางการปฏิบัติทั้งทางด้านการพัฒนาอุดมการณ์ทางการเมือง การพัฒนาสถาบันการเมือง 
การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง และการสนับสนุนการเงินของพรรคการเมือง ดังนี้  
 

  3.1 การพัฒนาอุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology Development) 
ของพรรคการเมือง กล่าวคือ อุดมการณ์ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหัวใจและฐานราก
ของการพัฒนาประชาธิปไตย พรรคการเมืองจึงเป็นสถาบันทางการเมืองที่จะต้องมีที่มาเกิดจาก
อุดมการณ์ทางการ เมืองอย่ าง เดี ยวกันของผู้ เ ริ่ มจั ดตั้ งและสมา ชิกของพรรคการ เมือง  
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายของพรรคและน าเสนอทางเลือกต่อประชาชน ดังนั้น การพัฒนา
อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองควรด าเนินการ คือ  
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   (1) สร้างจิตส านึกสาธารณะทางการเมืองให้กับสมาชิกพรรคและประชาชน
ทั่วไป  
   (2) สร้างเครือข่ายประชาธิปไตยโดยเริ่มต้นจากฐานราก คือ เยาวชน 
ประชาธิปไตย เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ประชาธิปไตย  
   (3) สร้างแบบอย่างที่ดีในการด าเนินกิจการทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคตนเอง  
   (4) ปรับทัศนคติ แนวคิด และค่านิยม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของ
สมาชิกพรรคการเมือง และแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งด้วยวิธีสมานฉันท์  
   (5) รณรงค์กิจกรรมทางการเมืองเพ่ือแสดงพลังโดยวิธีการสื่อให้ประชาชน
ได้เห็นความยึดมั่นในอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคอย่างต่อเนื่อง  
 

   3.2 การพัฒนาสถาบันทางการเมือง (Political Institute Development) 
ของพรรคการเมือง กล่าวคือ พัฒนาโครงสร้างองค์กรพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง 
ที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ คือ  
   (1) จัดองค์กรของพรรคให้มีลักษณะเป็นพรรคการเมืองแห่งปวงชน  
(Mass Party) โดยมีระบบเชื่อมโยง ประสานการสนับสนุนทางวิชาการตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ  
  (2) ให้ความส าคัญกับสาขาพรรคการเมืองของตนเองที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ  
  (3) มีภาคเอกชนและกลุ่มผลประโยชน์ที่ชัดเจนที่ช่วยสนับสนุนพรรคอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   (4) มีระบบการกระจายอ านาจและมอบอ านาจของส านักงานใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครไปสู่สาขาพรรคต่างๆ ทั่วประเทศ  
   (5) ศึกษาวิจัยการเมืองไทยเพ่ือน าไปสู่ทิศทางการปรับนโยบายพรรค
การเมืองและข้อบังคับพรรคการเมืองในอนาคตโดยเน้นการมีส่วนร่วมโดยวิธีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน (Public Hearing)  
  

  3.3 การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture Development) 
ของพรรคการเมือง กล่าวคือ พัฒนาพรรคการเมืองให้มีพฤติกรรมทางการเมือง (Political 
Behaviour) ที่ถูกต้องภายใต้หลักนิติธรรม คือ 
   (1) การเคารพในกฎหมาย กฎ ข้อบังคับพรรคอย่างเคร่งครัด  
   (2) มีวินัยทางการเมืองโดยยึดมั่นใน Spirit ทางการเมือง  
   (3) ยึดมั่นในประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเพ่ือสร้าง
แบบอย่างที่ดีในบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm)  
   (4) ให้ความส าคัญกับกระบวนการนิติบัญญัติเมื่อได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
   (5) สร้างค่านิยมทางสังคม (Social Value) ใหม่ โดยให้ประชาชนเล็งเห็น
คุณค่าของตนอยู่ที่ผลของงาน ไม่ใช่อยู่ที่ชาติตระกูล หรือสถานะความร่ ารวย  
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  3.4 ด้านการสนับสนุนการเงินของพรรคการเมือง  
   3.4.1 การอุดหนุนเงินโดยรัฐ กล่าวคือ การจัดสรรเงินให้พรรคการเมือง 
ควรให้ความส าคัญกับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและจ านวนคะแนนเสียงแบบบัญชีรายชื่อมาก
ขึ้นกว่ า เดิมซึ่ งคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ได้ ก าหนดหลัก เกณฑ์ โดยจัดสรรตามจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างละ ร้อยละ 35 ควรเพ่ิมเป็นอย่างละร้อยละ 40 ส่วนการจัดสรรตาม
จ านวนสมาชิกพรรคและสาขาพรรคการเมือง ควรลดลงเป็นอย่างละร้อยละ 10 ทั้งนี้เนื่องจาก พรรค
การเมืองมีหน้าที่ต้องส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเพ่ือสะท้อนถึงความต้องการตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ถึงแม้ว่ากฎหมายจะมิได้บังคับว่าจะต้องส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งก็ตาม  
   3.4.2 เงินบริจาคโดยผู้บริจาค กล่าวคือ คณะกรรมการการเลือกตั้งควร
ก าหนดหลักเกณฑ์เพดานเงินบริจาคที่ต้องประกาศให้สาธารณชนทราบโดยก าหนดเงินบริจาคที่เป็น
เงินสดไม่ควรเกิน 100,000 บาท และห้ามการแบ่งเงินบริจาคออกเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยด้วย  
   จะเห็นได้ว่าทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมืองมีเจตนารมณ์ท่ีให้การจัดตั้งพรรคการเมืองกระท าได้ง่ายเนื่องจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มีจ านวน
ตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป เป็นผู้จัดตั้งพรรคการเมืองได้ นอกจากนั้น ยังมีการสนับสนุนการเงินของพรรค
การเมืองเพ่ือให้พรรคการเมืองอยู่รอด และเจริญเติมโตทั้งในรูปแบบเงินสนับสนุนจากรัฐ และเงิน
บริจาคซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของการพัฒนาพรรคการเมืองไทย ดังนั้น กฎหมายที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและเงื่อนไขการยุบพรรคการเมืองมีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือให้พรรคการเมืองมี
โครงสร้าง หน้าที่และการปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมระหว่างนายทะเบียนพรรค
การเมืองและพรรคการเมืองซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักนิติธรรม 
 

   4. ข้อเสนอแนะ   
   1) การใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง ไม่ว่าจะมาจากการอุดหนุน
เงินโดยรัฐ หรือเงินบริจาคโดยผู้บริจาคก็ตาม พรรคการเมืองจะต้องมีวินัยในการใช้จ่ายเงินเพ่ือแสดง
ถึงความเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสในฐานะที่เป็นตัวแทนของ
ประชาชนที่ประชาชนเลือกเข้ามา ด้วยเหตุนี้  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จึงบัญญัติเกี่ยวกับการท ารายงานการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด และแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปีเพ่ือประกาศให้สาธารณชนทราบ เว้นแต่พรรคการเมือง 
ที่จัดตั้งขึ้นยังไม่ถึง 90 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน
สนับสนุน โดยพรรคการเมืองจะต้องจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปี
ปฏิทินให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปี
ถัดไป  
   2) การด าเนินกิจการทางการเมืองถือเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของพรรคการเมือง
ที่ต้องสร้างจิตส านึกสาธารณะทางการเมืองให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไป สร้างเครือข่าย
ประชาธิปไตย สร้างแบบอย่างที่ดีในการด าเนินกิจการทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
ปรับทัศนคติ แนวคิด และค่านิยม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของสมาชิก และรณรงค์กิจกรรม 
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ทางการเมืองโดยสื่อให้ประชาชนได้ยึดมั่นในอุดมการณ์ทางการเมือง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การด าเนินกิจการทางการเมืองดังกล่าว  
ต้องประกาศให้สาธารณะชนทราบ ดังนั้น จึงถือว่าเป็นเรื่องส าคัญที่หัวหน้าพรรคการเมืองดังกล่าว
ต้องรายงานให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปีส าหรับการรายงานการ
ใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกัน เพราะว่าเงินสนับสนุนพรรคการเมืองมาจาก
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองที่ส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มามอบให้เพ่ือสบทบกองทุน ดังนั้น เพ่ือแสดงถึงความมีวินัยในการใช้
จ่ายเงินและความโปร่งใสจ าเป็นที่จะต้องมีระเบียบ กฎเกณฑ์เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การจัดท า
รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองจึงเป็นมาตรการที่ส าคัญท่ีจะใช้ตรวจสอบ  
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