คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 4 มิถุนายน 2536

ภาษีประชาธิปไตย (ตอนที่สอง)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
แนวความคิดเกี่ยวกับการใชมาตรการทางการคลังในการสงเสริมประชาธิปไตย
ปรากฏอยางเดนชัดภายหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 เมื่อบรรดาพอคานายทุนนักธุรกิจ
รํ่ ารองที่จะมีบทบาทในการรวมพัฒนาระบอบประชาธิปไตย สวนหนึ่งดวยการบริจาคเงินให
พรรคการเมือง แตติดขัดที่เงินบริจาคเหลานี้ไมสามารถนํามาหักคาใชจายกอนเสียภาษีเงินได
ประมวลรัษฎากรที่มีผลบังคับใชอยูปจจุบันไมมีมาตรการที่ใหสิ่งจูงใจทางดานภาษีอากรสงเสริม
การบริจาคเงินใหพรรคการเมือง
ในขณะที่รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน มิไดแสดงความกระตือรือรนในการ
ผลักดันมาตรการทางการคลังในการสงเสริมประชาธิปไตย รัฐบาลนายชวน หลีกภัย กลับให
ความสําคัญเรื่องนี้เปนอยางยิ่ง นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2535 เปนตนมา มีความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเปนลํ าดับมาตรการที่อยูในขอบขายการพิจารณามีทั้งมาตรการดานรายจาย
และดานภาษีอากร ในดานหนึ่ง นายอํานวย ปะติเส เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพวา รัฐบาลนายชวน หลีกภัย อาจตรากฎหมายเงินบริจาคพรรค
การเมืองโดยอาศัย US Financial Contribution for Political Parties Law เปนแมแบบ (The
Bangkok Post, November 3, 1992) ในอีกดานหนึ่ง กรมสรรพากรก็แสวงหามาตรการในการ
ผอนคลายภาระภาษีแกผูที่บริจาคเงินใหพรรคการเมืองทั้งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษี
เงินไดนิติบุคคล แตแนวความคิดในเรื่องเหลานี้ปรับเปลี่ยนอยูเกือบตลอดเวลา เมื่อวิเคราะห
จากบทสัมภาษณ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อธิบดีกรมสรรพากรในชวงเดือนพฤศจิกายน 2535
ถึงเดือนมกราคม 2536
สํ าหรับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้น ในชั้นตนมีขอเสนอที่จะใหบริจาคเงินแก
พรรคการเมืองไดไมเกิน 10% ของเงินไดสุทธิหลังจากที่หักคาใชจายอื่นๆแลว โดยที่เงินบริจาค
จํานวนดังกลาวนี้สามารถหักจากฐานเงินไดสุทธิกอนเสียภาษีได (The Nation, November 10,
1992) ตอมาขอเสนอนี้ก็แปรเปลี่ยนไปวา เงินบริจาคพรรคการเมืองสามารถหักออกจากเงินได
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พึงประเมินกอนคํานวณภาษีที่ตองเสียได แตเงินบริจาคนี้ตองไมเกิน 100 บาท (กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับวันที่ 22 ธันวาคม 2535)
สําหรับภาษีเงินไดนิติบุคคล ในชั้นตนมีขอเสนอวา เงินบริจาคพรรคการเมือง
จะถือเปนคาใชจายที่สามารถหักออกจากเงินไดพึงประเมินกอนเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได แต
เงินบริจาค นั้นจะตองไมเกิน 2% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลว ประมวลรัษฎากรที่มีผลบังคับใช
อยูในปจจุบันอนุโลมใหเงินบริจาคสาธารณกุศลเปนคาใชจายที่สามารถหักจากเงินไดพึงประเมิน
แตตองมีจํานวน ไมเกิน 2% ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้เงินบริจาคพรรคการเมืองมิไดถือเปนเงินบริจาค
สาธารณกุศลจึงไมเขาขายที่จะไดรับยกเวนภาษี ดังนั้น หากตองการใหเงินบริจาคพรรคการเมือง
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะตองแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อขยายวงเงินบริจาค
ที่ไมตองเสียภาษีเปน 4% ของกําไรสุทธิ
ตอมา อธิบดีกรมสรรพากรมีความเห็นวา ควรจะมีการกําหนดวงเงินบริจาค
สูงสุดสําหรับนิติบุคคล เพราะวงเงินบริจาค 2% ของกําไรสุทธิสําหรับบริษัทยักษใหญนั้นมีจํานวน
สูงมาก ซึ่งเปดชองใหธุรกิจขนาดใหญครอบงําพรรคการเมืองได (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 28
ธันวาคม 2535) ในที่สุด กรมสรรพากรก็กําหนดวงเงินบริจาคพรรคการเมืองที่ไมตองเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลไมใหเกิน 200,000 บาท (แนวหนา ฉบับวันที่ 25 มกราคม 2536)
อยางไรก็ตาม ขอเสนอภาษีประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปปตยแตกตางจาก
ขอดําริของกรมสรรพากรในขั้นพื้นฐาน ในประการแรก มาตรการการลดหยอนภาระภาษีเงินได
นิติบุคคล สําหรับเงินบริจาคพรรคการเมืองตามความดําริของกรมสรรพากรไมปรากฏในขอเสนอ
ภาษีประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปตย ทั้งไมปรากฏแนชัดวา จะมีมาตรการนี้ตามมาใน
ภายหลังหรือไม ในประการที่สอง ในขณะที่ขอเสนอดั้งเดิมตองการใหประชาชนตัดสินใจในการ
บริ จ าคเงิ น พรรคการเมืองโดยอิสระ แลวนํ าใบสํ าคัญการบริจาคเงินมาเปนหลักฐานในการ
ลดหยอนภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตขอเสนอภาษีประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปตย
เลือกวิธีการกันรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไปจายเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง
เมื่อเปรียบเทียบขอเสนอภาษีประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปตยกับขอเสนอ
ดั้งเดิม จะพบวา ขอเสนอของพรรคประชาธิปตยมีขอดอยและสรางปญหาแกระบบการคลังเปน
อันมาก
ประการแรก มาตรการการให สิ่ ง จู ง ใจในการบริ จ าคเงิ น แก พ รรคการเมื อ ง
ดวยการลดหยอนภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนมาตรการที่ไมละเมิดวินัยทางการคลัง
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เพราะรายไดจากการจัดเก็บภาษีตองนําสงคลังโดยครบถวน หากจะมีการเบิกเงินจากคลังไปใช
ก็ตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา แตมาตรการการกันภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพื่อจายเปน
เงินอุดหนุนพรรคการเมืองเปนมาตรการที่ทําลายวินัยทางการคลัง เพราะทําใหฝายนิติบัญญัติ
ไมสามารถตรวจสอบและถวงดุลอํานาจทางการคลังของฝายบริหารในเรื่องนี้ได
ประการที่ ส อง มาตรการการกั น ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาเพื่ อ จ า ยเปน เงิ น
อุดหนุนพรรคการเมืองเปนมาตรการที่ทําใหรัฐบาลตองมีภาระรายจายในการบริหารการจัดสรร
เงินอุดหนุนดังกลาว รายจายในการบริหารนี้ครอบคลุมถึงรายจายในการตรวจสอบการทํางาน
ของกรมสรรพากร และรายจายของนายทะเบียนพรรคการเมืองในการติดตามและตรวจสอบบัญชี
การใชจายของพรรคการเมือง รายจายและภาระในการบริหารเหลานี้จะไมมี หากรัฐบาลปลอย
ใหประชาชนตัดสินใจบริจาคเงินกันเอง แลวนําใบสําคัญการบริจาคเงินมาขอลดหยอนภาระภาษี
ประการที่สาม ขอเสนอภาษีประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปตยเปดชองใหฝาย
บริหารมีอํ านาจในการกํ าหนดเกณฑในการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมือง โดยปราศจาก
การตรวจสอบจากฝา ยนิติบัญญั ติ ในขณะเดีย วกัน ก็เ ปดชองใหเ จา พนั ก งานสรรพากรและ
ผูทรงอํานาจทางการเมืองใชอํานาจในทางฉอฉลได ดังเชนการแกหรือเติมเอกสารการเสียภาษี
เพื่อใหการจัดสรรเงินอุดหนุนเปนประโยชนแกพรรคการเมืองบางพรรคมากเปนพิเศษ แมวา
รางกฎหมายภาษีประชาธิปไตยจะมีบทบัญญัติใหผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตรวจสอบการ
จัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองไดแตกระบวนการตรวจสอบดังกลาวนี้ไมสามารถทํ าไดโดย
สมบูรณ และมีร ายจา ยที่ตองเสีย นอกจากนี้ ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองที่ปรากฏ
ในเอกสารการเสี ย ภาษี ยั ง อาจใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการกลั่ น แกล ง ผู  ที่ มี ทั ศ นคติ ท างการเมื อ ง
แตกตางจากเจาพนักงานสรรพากรและผูทรงอํานาจทางการเมืองได ดังเชนการเลนงานผูเสียภาษี
ที่ตองการบริจาคเงินใหพรรคการเมืองที่เปนอริกับพรรครัฐบาล เปนตน ในกรณีตรงกันขาม
มาตรการการใหสิ่งจูงใจในการบริจาคเงินแกพรรคการเมืองจะไมสรางปญหาเหลานี้ เพราะใน
กรณีหลังนี้ ประชาชนจะเปนผูตัดสินใจในการบริจาคเงินเอง จึงไมเปดชองใหเจาพนักงาน
สรรพากรและผูทรงอํ านาจทางการเมืองใชอํานาจในการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองไปใน
ทางฉอฉลได
ทั้ ง ๆที่ ข  อ เสนอภาษี ป ระชาธิ ป ไตยก อ ให เ กิ ด ป ญ หาในการบริ ห ารและสร า ง
มหันตภัยตอระบบการคลังเชนนี้ เหตุใดพรรคประชาธิปตยจึงเลือกแนวทางดังกลาวนี้ หากมอง
ในแงราย ก็ตองกลาวหาวา พรรคประชาธิปตยตองการยึดกุมอํานาจในการจัดสรรเงินอุดหนุน
พรรคการเมือง และใชอํานาจนี้ในการสรางอํานาจตอรองทางการเมือง หากมองในแงดี ก็อาจ
เปนวา พรรคประชาธิปตยตองการใหมีเงินอุดหนุนอยางเปนกอบเปนกํา การปลอยใหประชาชน
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ตัดสินใจบริจาคเงินทางการเมืองกันเอง แลวนําใบสําคัญการบริจาคเงินมาขดลดหยอนภาระภาษี
เงินไดนั้น เงินบริจาคที่พรรคการเมืองไดรับจะมีไมมากเทากับมาตรการการกันภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง เพราะมาตรการหลังมีลักษณะกึ่งบังคับ
แต ก ารกั น เงิ น 100 บาทจากผู  เ สี ย ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาทํ าให ภ าษี
ประชาธิปไตย มีโครงสรางอัตราภาษีแบบถดถอย (tax regressivity) เพราะมิไดคํานึงถึงความ
แตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจของผูเสียภาษี คนจนจึงตองรับภาระภาษีประชาธิปไตยมากกวา
คนรวย เมื่อคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน ดวยเหตุนี้เอง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ถึงกับกลาวหาวา รัฐบาลนายชวน หลีกภัย กําลังรื้อฟนภาษีรัชชูปการ (poll tax) กลับมาจัดเก็บ
ใหม ทั้งๆที่เลิกเก็บภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 (สยามรัฐรายวัน ฉบับวันที่ 19
พฤษภาคม 2519)
การกันภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามาเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมืองยังกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมในอีกแงหนึ่ง เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสวนสําคัญ
เก็บจากเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจาง (wage income) แมวาในระยะหลังๆนี้จะมีรายไดจาก
ภาษีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แตผูมีเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางยังคงตองรับภาระภาษีเงินได
เกินกวาสัดสวนที่ปรากฏในโครงสรางเงินไดแหงชาติ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ผูที่มีเงินไดประเภท
เงินเดือนและคาจางตองรับภาระภาษีประชาธิปไตยมากกวาผูมีเงินไดประเภทอื่น (non-wage
income)
วัตถุประสงคสําคัญของการจัดเก็บภาษีประชาธิปไตยมีอยูอยางนอย 3 ประการ
กลาวคือ
ประการแรก เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานการเงินของพรรคการเมือง จนมีความ
มั่นคงและสามารถทํ าหนาที่ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยได ผูนํ าพรรคประชาธิปตย
บางคนกลาวอางวา เงินอุดหนุนพรรคการเมืองดังกลาวนี้จะชวยเกื้อกูลมิใหพรรคการเมืองตอง
พึ่งพิงนายทุน และระบบการเมืองจะไดไมถูกครอบงําโดยนายทุน บางคนดังเชนนายไตรรงค
สุวรรณคีรี กลาวอางวา เงินอุดหนุนดังกลาวนี้จะเปนประโยชนตอพรรคการเมืองขนาดเล็กและ
พรรคการเมืองที่ยากจน (ผูจัดการรายวัน ฉบับที่ 18 พฤษภาคม 2536)
ประการที่สอง เพื่อใหประชาชนมีความรูสึกผูกพันกับพรรคการเมือง เพราะเมื่อ
มีสวนรวมในการใหเงินบริจาคแกพรรคการเมือง ยอมกอความผูกพันในการติดตามการทํางาน
และพฤติกรรมของพรรคการเมืองมากขึ้น จนทายที่สุดความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนจะมี
มากขึ้น
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ประการที่สาม เพื่อใหพรรคการเมืองปรับพฤติกรรมและบทบาทในการรับใช
ประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเหตุวา จํานวนเงินบริจาคที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับอาจ
บงบอกถึงความนิยมของประชาชน พรรคการเมืองที่ตองการเงินบริจาคมากขึ้นจะตองสนองตอบ
ตอความตองการของประชาชนมากขึ้น
ความพยายามที่จะมิใหพรรคการเมืองพึ่งพิงนายทุนเปนความพยายามที่ไรผล
ตั้ ง แต ต น เพราะบั ดนี้ ไมมี พรรคการเมืองใดที่มิได ถูกครอบงํ าโดยนายทุน ดังที่นายทองใบ
ทองเปาด แสดงความเห็นคัดคานภาษีประชาธิปไตยวา การใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมือง
มีผลเสมือนหนึ่งการใหเงินอุดหนุนนายทุน (The Nation, May 19, 1993) แมแตขาราชการระดับ
อธิบดีกรมสรรพากรและผูนําพรรคประชาธิปตยก็ยังแสดงความกลัวเกรงการครอบงําของนายทุน
แตนาแปลกที่ผูคนเหลานี้ยังคงสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หาก
จะพัฒนาอยางนายทุนก็ตองไมกลัวนายทุน แทที่จริงแลว ระบอบประชาธิปไตยในตะวันตกได
พัฒนาขึ้นมาควบคูกับระบบทุนนิยมพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงยากที่จะหลีกเลี่ยง
การพึ่งพิงนายทุนได
การจัดเก็บภาษีประชาธิปไตยคาดวาจะมีรายไดประมาณปละ 400 ลานบาท
ในป 2535 มีบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณ 3.752 ลานคน ในจํานวนนี้
ประมาณ 1.5 ลานคนอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และเกือบทั้งหมดอาศัยอยูในเขตเมือง
รายงานขาวในหนาหนังสือพิมพบางฉบับกลาววา ในจํ านวนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ทั้งหมดนี้เปนขาราชการประมาณ 800,000 คน
ในปจจุบันมีพรรคการเมือง 12 พรรค รายไดจากภาษีประชาธิปไตยจํานวน 400
ลานบาทนี้ สามารถจายเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมืองโดยถัวเฉลี่ยเพียงพรรคละ 33.33 ลานบาท
เงินจํานวนนี้ไมเพียงพอที่จะใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองทั้งพรรค ในเขต
การเลือกตั้งบางเขต ผูสมัครรับเลือกตั้งบางคนใชจายในการหาเสียงมากกวา 30 ลานบาทดวยซํ้า
เงิน อุด หนุ นพรรคการเมืองจํ านวนกระจิดริดนี้ไมสามารถชวยใหพรรคการเมืองสลัดหลุดจาก
การครอบงําของนายทุนได และถึงจะเพิ่มเงินอุดหนุนพรรคการเมืองอีกมากปานใด ก็หนีไมพน
อิทธิพลการครอบงําของนายทุนอยูนั่นเอง ในเมื่อเสนทางการพัฒนาแบบทุนนิยมไดสงเสริมให
นายทุนครอบงําระบบเศรษฐกิจเรียบรอยแลว
จํานวนเงินอุดหนุนพรรคการเมืองถัวเฉลี่ยพรรคละ 30-35 ลานบาทเปนตัวเลข
ที่ประมาณการจากขอสมมติที่วา พรรคการเมืองไดรับเงินอุดหนุนโดยเสมอภาคกัน แตการจัดสรร
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เงินอุดหนุนจะไมเสนอภาค และไมสอดคลองกับโครงสรางคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศที่แตละ
พรรคไดรับ เพราะผูที่มีเสียงในการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองมิใชราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
หากแตเปนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และโดยที่ผูเสียภาษีนี้เกือบทั้งหมดอยูในเขตเมือง
รสนิยมทางการเมืองของผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตเมืองจึงเปนปจจัยสําคัญที่กําหนด
การจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมือง สวนพรรคการเมืองที่มีฐานการเมืองในเขตชนบท ถึงจะมี
สัดสวนคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงเพียงใด ก็จะไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนนอยหรือเกือบไมไดเลย
ขอเท็จจริงสํ าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผูที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณรอยละ 40
มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในกรุงเทพมหานครจะมี
บทบาทสําคัญในการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมือง ดวยขอเท็จจริงดังที่กลาวขางตนนี้จึงเปน
ที่คาดไดวา พรรคประชาธิปตยและพรรคพลังธรรมจะไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนมากกวาพรรค
การเมืองอื่น ๆ
ขอเท็จจริงเหลานี้ชวยใหเขาใจวา เหตุใดพรรคประชาธิปตยจึงพยายามผลักดัน
นโยบายนี้ เหตุใดพรรคพลังธรรมซึ่งทํ าทาคัดคานในตอนแรกจึงแสดงอาการลังเลในตอนหลัง
และเหตุใดพรรคความหวังใหม พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย และพรรคชาติพัฒนา จึงยืนอยู
ตรงกันขามกับพรรคประชาธิปตยในเรื่องนี้ พื้นฐานของความขัดแยงมิไดอยูที่ความแตกตางดาน
อุดมการณทางการเมือง หากแตอยูที่ผลประโยชนที่ไมเสมอภาค ทั้งนี้เพราะเหตุวา การจัดสรร
เงินอุดหนุนพรรคการเมืองมิไดสอดคลองกับโครงสรางคะแนนเสียงเลือกตั้งที่พรรคการเมืองแตละ
พรรคไดรับ โครงสรางภาษีประชาธิปไตยทําใหพรรคการเมืองที่มีฐานการเมืองในเขตเมือง โดย
เฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานครไดรับสวนแบงเงินอุดหนุนมากกวาพรรคการเมืองที่มีฐานการเมือง
ในเขตชนบท
บทวิเคราะหขางตนนี้ชวยใหเขาใจไดดีขึ้นวา ภาษีประชาธิปไตยมิไดเกื้อกูล
พรรคการเมืองขนาดเล็ก และมิไดเกื้อกูลพรรคการเมืองที่ยากจน ดังที่ผูนําพรรคประชาธิปตย
บางคนกลาวอางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ซึ่งมีบทบัญญัติเกื้อกูลพรรค
การเมืองขนาดใหญ ทํ าใหพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือยากจนไมสามารถผุดเกิดไดอยูแลว
ยิ่งพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือยากจนที่ไมมีฐานการเมืองในเขตเมืองดวยแลว ก็ยิ่งหมดโอกาส
ที่จะไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนนี้
หากจะกลาวอางวา การใหเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจะชวยลดการซื้อเสียง
ขอกลาวอางนี้ยิ่งฟงไมขึ้น การณอาจเปนกรณีตรงกันขาม กลาวคือ ยิ่งซื้อเสียงมาก ยิ่งไดรับ
เงินอุดหนุนมาก เพราะเงินอุดหนุนพรรคการเมืองบางสวนอาจจัดสรรตามจํานวน ส.ส.ของ
พรรคการเมืองแตละพรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษีประชาธิปไตยสวนที่ผูเสียมิไดระบุวาจะใหแก
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พรรคการเมืองใด ยิ่งไปกวานี้ การจายเงินอุดหนุนพรรคการเมืองอาจเอื้ออํานวยใหมีการซื้อเสียง
มากยิ่งขึ้น เพราะเงินอุดหนุนไดชวยบรรเทาภาระทางการเงินของพรรคการเมืองในระดับหนึ่ง
แมวารัฐบาลนายชวน หลีกภัย จะมีเจตนารมณอันแรงกลาในการพัฒนาพรรค
การเมือง แตขอเสนอภาษีประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปตยไมเพียงแตจะไมสามารถลด
การครอบงําของนายทุนเทานั้น หากทวายังกอใหเกิดการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองอยาง
ลําเอียง และเปดชองใหมีการใชอํานาจไปในทางฉอฉลได ขอสําคัญก็คือ การกันรายไดจากภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาไปจายเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจะมีผลในการบั่นทอนวินัยทางการคลัง
และทําลายการถวงดุลระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ

