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ภาษีประชาธิปไตย (ตอนที่สอง)

                                                    รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           แนวความคิดเกี่ยวกับการใชมาตรการทางการคลังในการสงเสริมประชาธิปไตย
ปรากฏอยางเดนชัดภายหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 เมื่อบรรดาพอคานายทุนนักธุรกิจ 
ร่ํ ารองที่จะมีบทบาทในการรวมพัฒนาระบอบประชาธิปไตย สวนหนึ่งดวยการบริจาคเงินให 
พรรคการเมือง แตติดขัดที่เงินบริจาคเหลานี้ไมสามารถนํ ามาหักคาใชจายกอนเสียภาษีเงินได 
ประมวลรัษฎากรที่มีผลบังคับใชอยูปจจุบันไมมีมาตรการที่ใหส่ิงจูงใจทางดานภาษีอากรสงเสริม
การบริจาคเงินใหพรรคการเมือง

           ในขณะที่รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน มิไดแสดงความกระตือรือรนในการ 
ผลักดันมาตรการทางการคลังในการสงเสริมประชาธิปไตย รัฐบาลนายชวน หลีกภัย กลับให 
ความสํ าคัญเรื่องนี้เปนอยางยิ่ง นับต้ังแตเดือนตุลาคม 2535 เปนตนมา มีความเคลื่อนไหว 
เกี่ยวกับเร่ืองนี้มาเปนลํ าดับมาตรการที่อยูในขอบขายการพิจารณามีทั้งมาตรการดานรายจาย 
และดานภาษีอากร ในดานหนึ่ง นายอํ านวย 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
จํ านวนดังกลาวนี้สามารถหักจากฐานเงินไดสุทธิกอนเสียภาษีได (The Nation, November 10, 
1992) ตอมาขอเสนอนี้ก็แปรเปลี่ยนไปวา เงินบริจาคพรรคการเมืองสามารถหักออกจากเงินได 
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พึงประเมินกอนคํ านวณภาษีที่ตองเสียได แตเงินบริจาคนี้ตองไมเกิน 100 บาท (กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับวันที่ 22 ธันวาคม 2535)

            สํ าหรับภาษีเงินไดนิติบุคคล ในชั้นตนมีขอเสนอวา เงินบริจาคพรรคการเมือง 
จะถือเปนคาใชจายที่สามารถหักออกจากเงินไดพึงประเมินกอนเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได แต 
เงินบริจาค นั้นจะตองไมเกิน 2% ของกํ าไรสุทธิหลังหักภาษีแลว ประมวลรัษฎากรที่มีผลบังคับใช
อยูในปจจุบันอนุโลมใหเงินบริจาคสาธารณกุศลเปนคาใชจายที่สามารถหักจากเงินไดพึงประเมิน 
แตตองมีจํ านวน ไมเกิน 2% ของกํ าไรสุทธิ ทั้งนี้เงินบริจาคพรรคการเมืองมิไดถือเปนเงินบริจาค 
สาธารณกุศลจึงไมเขาขายที่จะไดรับยกเวนภาษี ดังนั้น หากตองการใหเงินบริจาคพรรคการเมือง
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะตองแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อขยายวงเงินบริจาค 
ที่ไมตองเสียภาษีเปน 4% ของกํ าไรสุทธิ

           ตอมา อธิบดีกรมสรรพากรมีความเห็นวา ควรจะมีการกํ าหนดวงเงินบริจาค
สูงสุดสํ าหรับนิติบุคคล เพราะวงเงินบริจาค 2% ของกํ าไรสุทธิสํ าหรับบริษัทยักษใหญนั้นมีจํ านวน
สูงมาก ซึ่งเปดชองใหธุรกิจขนาดใหญครอบงํ าพรรคการเมืองได (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 28 
ธันวาคม 2535) ในที่สุด กรมสรรพากรก็กํ าหนดวงเงินบริจาคพรรคการเมืองที่ไมตองเสียภาษี 
เงินไดนิติบุคคลไมใหเกิน 200,000 บาท (แนวหนา ฉบับวันที่ 25 มกราคม 2536)

           อยางไรก็ตาม ขอเสนอภาษีประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปปตยแตกตางจาก
ขอดํ าริของกรมสรรพากรในขั้นพื้นฐาน ในประการแรก มาตรการการลดหยอนภาระภาษีเงินได 
นิติบุคคล สํ าหรับเงินบริจาคพรรคการเมืองตามความดํ าริของกรมสรรพากรไมปรากฏในขอเสนอ
ภาษีประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปตย ทั้งไมปรากฏแนชัดวา จะมีมาตรการนี้ตามมาใน 
ภายหลังหรือไม ในประการที่สอง ในขณะที่ขอเสนอดั้งเดิมตองการใหประชาชนตัดสินใจในการ
บริจาคเงินพรรคการเมืองโดยอิสระ แลวนํ าใบสํ าคัญการบริจาคเงินมาเปนหลักฐานในการ 
ลดหยอนภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตขอเสนอภาษีประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปตย
เลือกวิธีการกันรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไปจายเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง

           เมื่อเปรียบเทียบขอเสนอภาษีประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปตยกับขอเสนอ
ด้ังเดิม จะพบวา ขอเสนอของพรรคประชาธิปตยมีขอดอยและสรางปญหาแกระบบการคลังเปน 
อันมาก
           ประการแรก มาตรการการใหส่ิงจูงใจในการบริจาคเงินแกพรรคการเมือง  
ดวยการลดหยอนภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนมาตรการที่ไมละเมิดวินัยทางการคลัง  
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เพราะรายไดจากการจัดเก็บภาษีตองนํ าสงคลังโดยครบถวน หากจะมีการเบิกเงินจากคลังไปใช  
ก็ตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา แตมาตรการการกันภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพื่อจายเปน 
เงินอุดหนุนพรรคการเมืองเปนมาตรการที่ทํ าลายวินัยทางการคลัง เพราะทํ าใหฝายนิติบัญญัติ 
ไมสามารถตรวจสอบและถวงดุลอํ านาจทางการคลังของฝายบริหารในเรื่องนี้ได

           ประการที่สอง มาตรการการกันภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพื่อจายเปนเงิน 
อุดหนุนพรรคการเมืองเปนมาตรการที่ทํ าใหรัฐบาลตองมีภาระรายจายในการบริหารการจัดสรร 
เงินอุดหนุนดังกลาว รายจายในการบริหารนี้ครอบคลุมถึงรายจายในการตรวจสอบการทํ างาน 
ของกรมสรรพากร  และรายจายของนายทะเบียนพรรคการเมืองในการติดตามและตรวจสอบบัญชี
การใชจายของพรรคการเมือง รายจายและภาระในการบริหารเหลานี้จะไมมี หากรัฐบาลปลอย 
ใหประชาชนตัดสินใจบริจาคเงินกันเอง แลวนํ าใบสํ าคัญการบริจาคเงินมาขอลดหยอนภาระภาษี

ประการที่สาม ขอเสนอภาษีประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปตยเปดชองใหฝาย
บริหารมีอํ านาจในการกํ าหนดเกณฑในการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมือง โดยปราศจาก 
การตรวจสอบจากฝายนิติบัญญัติ ในขณะเดียวกันก็เปดชองใหเจาพนักงานสรรพากรและ 
ผูทรงอํ านาจทางการเมืองใชอํ านาจในทางฉอฉลได ดังเชนการแกหรือเติมเอกสารการเสียภาษี 
เพื่อใหการจัดสรรเงินอุดหนุนเปนประโยชนแกพรรคการเมืองบางพรรคมากเปนพิเศษ แมวา 
รางกฎหมายภาษีประชาธิปไตยจะมีบทบัญญัติใหผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตรวจสอบการ 
จัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองไดแตกระบวนการตรวจสอบดังกลาวนี้ไมสามารถทํ าไดโดย
สมบูรณและมีรายจายที่ตองเสีย นอกจากนี้ ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองที่ปรากฏ 
ในเอกสารการเสียภาษียังอาจใชเปนเครื่องมือในการกลั่นแกลงผู ที่มีทัศนคติทางการเมือง 
แตกตางจากเจาพนักงานสรรพากรและผูทรงอํ านาจทางการเมืองได ดังเชนการเลนงานผูเสียภาษี
ที่ตองการบริจาคเงินใหพรรคการเมืองที่เปนอริกับพรรครัฐบาล เปนตน ในกรณีตรงกันขาม  
มาตรการการใหส่ิงจูงใจในการบริจาคเงินแกพรรคการเมืองจะไมสรางปญหาเหลานี้ เพราะใน 
กรณีหลังนี้ ประชาชนจะเปนผูตัดสินใจในการบริจาคเงินเอง จึงไมเปดชองใหเจาพนักงาน 
สรรพากรและผูทรงอํ านาจทางการเมืองใชอํ านาจในการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองไปใน
ทางฉอฉลได

           ทั้งๆที่ข อเสนอภาษีประชาธิปไตยกอใหเกิดปญหาในการบริหารและสราง
มหันตภัยตอระบบการคลังเชนนี้ เหตุใดพรรคประชาธิปตยจึงเลือกแนวทางดังกลาวนี้ หากมอง 
ในแงราย ก็ตองกลาวหาวา พรรคประชาธิปตยตองการยึดกุมอํ านาจในการจัดสรรเงินอุดหนุน 
พรรคการเมือง และใชอํ านาจนี้ในการสรางอํ านาจตอรองทางการเมือง หากมองในแงดี ก็อาจ 
เปนวา พรรคประชาธิปตยตองการใหมีเงินอุดหนุนอยางเปนกอบเปนกํ า การปลอยใหประชาชน 
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ตัดสินใจบริจาคเงินทางการเมืองกันเอง แลวนํ าใบสํ าคัญการบริจาคเงินมาขดลดหยอนภาระภาษี
เงินไดนั้น เงินบริจาคที่พรรคการเมืองไดรับจะมีไมมากเทากับมาตรการการกันภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง เพราะมาตรการหลังมีลักษณะกึ่งบังคับ

           แตการกันเงิน 100 บาทจากผู เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทํ าใหภาษี
ประชาธิปไตย มีโครงสรางอัตราภาษีแบบถดถอย (tax regressivity) เพราะมิไดคํ านึงถึงความ 
แตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจของผูเสียภาษี คนจนจึงตองรับภาระภาษีประชาธิปไตยมากกวา
คนรวย เมื่อคํ านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน ดวยเหตุนี้เอง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  
ถึงกับกลาวหาวา รัฐบาลนายชวน หลีกภัย กํ าลังร้ือฟนภาษีรัชชูปการ (poll tax) กลับมาจัดเก็บ
ใหม ทั้งๆที่เลิกเก็บภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 (สยามรัฐรายวัน ฉบับวันที่ 19 
พฤษภาคม 2519)
           การกันภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามาเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมืองยังกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมในอีกแงหนึ่ง เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสวนสํ าคัญ
เก็บจากเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจาง (wage income) แมวาในระยะหลังๆนี้จะมีรายไดจาก
ภาษีดอกเบี้ยเพิ่มข้ึน แตผูมีเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางยังคงตองรับภาระภาษีเงินได 
เกินกวาสัดสวนที่ปรากฏในโครงสรางเงินไดแหงชาติ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ผูที่มีเงินไดประเภท
เงินเดือนและคาจางตองรับภาระภาษีประชาธิปไตยมากกวาผูมีเงินไดประเภทอื่น (non-wage 
income)

           วัตถุประสงคสํ าคัญของการจัดเก็บภาษีประชาธิปไตยมีอยูอยางนอย 3 ประการ 
กลาวคือ
           ประการแรก เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานการเงินของพรรคการเมือง จนมีความ 
มั่นคงและสามารถทํ าหนาที่ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยได ผูนํ าพรรคประชาธิปตย 
บางคนกลาวอางวา เงินอุดหนุนพรรคการเมืองดังกลาวนี้จะชวยเกื้อกูลมิใหพรรคการเมืองตอง 
พึ่งพิงนายทุน และระบบการเมืองจะไดไมถูกครอบงํ าโดยนายทุน บางคนดังเชนนายไตรรงค
สุวรรณคีรี กลาวอางวา เงินอุดหนุนดังกลาวนี้จะเปนประโยชนตอพรรคการเมืองขนาดเล็กและ
พรรคการเมืองที่ยากจน (ผูจัดการรายวัน ฉบับที่ 18 พฤษภาคม 2536)

           ประการที่สอง เพื่อใหประชาชนมีความรูสึกผูกพันกับพรรคการเมือง เพราะเมื่อ 
มีสวนรวมในการใหเงินบริจาคแกพรรคการเมือง ยอมกอความผูกพันในการติดตามการทํ างาน 
และพฤติกรรมของพรรคการเมืองมากขึ้น จนทายที่สุดความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนจะมี
มากขึ้น
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           ประการที่สาม เพื่อใหพรรคการเมืองปรับพฤติกรรมและบทบาทในการรับใช
ประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเหตุวา จํ านวนเงินบริจาคที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับอาจ 
บงบอกถึงความนิยมของประชาชน พรรคการเมืองที่ตองการเงินบริจาคมากขึ้นจะตองสนองตอบ
ตอความตองการของประชาชนมากขึ้น

           ความพยายามที่จะมิใหพรรคการเมืองพึ่งพิงนายทุนเปนความพยายามที่ไรผล
ต้ังแตตน เพราะบัดนี้ไมมีพรรคการเมืองใดที่มิไดถูกครอบงํ าโดยนายทุน ดังที่นายทองใบ  
ทองเปาด แสดงความเห็นคัดคานภาษีประชาธิปไตยวา การใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมือง 
มีผลเสมือนหนึ่งการใหเงินอุดหนุนนายทุน (The Nation,  May 19, 1993) แมแตขาราชการระดับ
อธิบดีกรมสรรพากรและผูนํ าพรรคประชาธิปตยก็ยังแสดงความกลัวเกรงการครอบงํ าของนายทุน 
แตนาแปลกที่ผู คนเหลานี้ยังคงสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หาก 
จะพัฒนาอยางนายทุนก็ตองไมกลัวนายทุน แทที่จริงแลว ระบอบประชาธิปไตยในตะวันตกได
พัฒนาขึ้นมาควบคูกับระบบทุนนิยมพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงยากที่จะหลีกเลี่ยง
การพึ่งพิงนายทุนได

           การจัดเก็บภาษีประชาธิปไตยคาดวาจะมีรายไดประมาณปละ 400 ลานบาท 
ในป 2535 มีบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณ 3.752 ลานคน ในจํ านวนนี้
ประมาณ 1.5 ลานคนอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และเกือบทั้งหมดอาศัยอยูในเขตเมือง  
รายงานขาวในหนาหนังสือพิมพบางฉบับกลาววา ในจํ านวนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ทั้งหมดนี้เปนขาราชการประมาณ 800,000 คน

           ในปจจุบันมีพรรคการเมือง 12 พรรค รายไดจากภาษีประชาธิปไตยจํ านวน 400 
ลานบาทนี้ สามารถจายเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมืองโดยถัวเฉลี่ยเพียงพรรคละ 33.33 ลานบาท 
เงินจํ านวนนี้ไมเพียงพอที่จะใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองทั้งพรรค ในเขต
การเลือกตั้งบางเขต ผูสมัครรับเลือกตั้งบางคนใชจายในการหาเสียงมากกวา 30 ลานบาทดวยซํ้ า  
เงินอุดหนุนพรรคการเมืองจํ านวนกระจิดริดนี้ไมสามารถชวยใหพรรคการเมืองสลัดหลุดจาก 
การครอบงํ าของนายทุนได และถึงจะเพิ่มเงินอุดหนุนพรรคการเมืองอีกมากปานใด ก็หนีไมพน 
อิทธิพลการครอบงํ าของนายทุนอยูนั่นเอง ในเมื่อเสนทางการพัฒนาแบบทุนนิยมไดสงเสริมให 
นายทุนครอบงํ าระบบเศรษฐกิจเรียบรอยแลว

            จํ านวนเงินอุดหนุนพรรคการเมืองถัวเฉลี่ยพรรคละ 30-35 ลานบาทเปนตัวเลข 
ที่ประมาณการจากขอสมมติที่วา พรรคการเมืองไดรับเงินอุดหนุนโดยเสมอภาคกัน แตการจัดสรร 
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เงินอุดหนุนจะไมเสนอภาค และไมสอดคลองกับโครงสรางคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศที่แตละ
พรรคไดรับ เพราะผูที่มีเสียงในการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองมิใชราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
หากแตเปนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และโดยที่ผูเสียภาษีนี้เกือบทั้งหมดอยูในเขตเมือง  
รสนิยมทางการเมืองของผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตเมืองจึงเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนด
การจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมือง สวนพรรคการเมืองที่มีฐานการเมืองในเขตชนบท ถึงจะมี 
สัดสวนคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงเพียงใด ก็จะไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนนอยหรือเกือบไมไดเลย  
ขอเท็จจริงสํ าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผูที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณรอยละ 40  
มีภูมิลํ าเนาในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในกรุงเทพมหานครจะมี 
บทบาทสํ าคัญในการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมือง ดวยขอเท็จจริงดังที่กลาวขางตนนี้จึงเปน 
ที่คาดไดวา พรรคประชาธิปตยและพรรคพลังธรรมจะไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนมากกวาพรรค 
การเมืองอื่น ๆ

           ขอเท็จจริงเหลานี้ชวยใหเขาใจวา เหตุใดพรรคประชาธิปตยจึงพยายามผลักดัน
นโยบายนี้ เหตุใดพรรคพลังธรรมซึ่งทํ าทาคัดคานในตอนแรกจึงแสดงอาการลังเลในตอนหลัง  
และเหตุใดพรรคความหวังใหม พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย และพรรคชาติพัฒนา จึงยืนอยู 
ตรงกันขามกับพรรคประชาธิปตยในเรื่องนี้ พื้นฐานของความขัดแยงมิไดอยูที่ความแตกตางดาน
อุดมการณทางการเมือง หากแตอยูที่ผลประโยชนที่ไมเสมอภาค ทั้งนี้เพราะเหตุวา การจัดสรร 
เงินอุดหนุนพรรคการเมืองมิไดสอดคลองกับโครงสรางคะแนนเสียงเลือกตั้งที่พรรคการเมืองแตละ
พรรคไดรับ โครงสรางภาษีประชาธิปไตยทํ าใหพรรคการเมืองที่มีฐานการเมืองในเขตเมือง โดย
เฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานครไดรับสวนแบงเงินอุดหนุนมากกวาพรรคการเมืองที่มีฐานการเมือง
ในเขตชนบท

           บทวิเคราะหขางตนนี้ชวยใหเขาใจไดดีข้ึนวา ภาษีประชาธิปไตยมไิดเกื้อกูล 
พรรคการเมืองขนาดเล็ก และมิไดเกื้อกูลพรรคการเมืองที่ยากจน ดังที่ผูนํ าพรรคประชาธิปตย 
บางคนกลาวอางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ซึ่งมีบทบัญญัติเกื้อกูลพรรค 
การเมืองขนาดใหญ ทํ าใหพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือยากจนไมสามารถผุดเกิดไดอยูแลว  
ยิ่งพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือยากจนที่ไมมีฐานการเมืองในเขตเมืองดวยแลว ก็ยิ่งหมดโอกาส 
ที่จะไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนนี้
           หากจะกลาวอางวา การใหเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจะชวยลดการซื้อเสียง  
ขอกลาวอางนี้ยิ่งฟงไมข้ึน การณอาจเปนกรณีตรงกันขาม กลาวคือ ยิ่งซื้อเสียงมาก ยิ่งไดรับ 
เงินอุดหนุนมาก  เพราะเงินอุดหนุนพรรคการเมืองบางสวนอาจจัดสรรตามจํ านวน ส.ส.ของ 
พรรคการเมืองแตละพรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษีประชาธิปไตยสวนที่ผูเสียมิไดระบุวาจะใหแก
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พรรคการเมืองใด ยิ่งไปกวานี้ การจายเงินอุดหนุนพรรคการเมืองอาจเอื้ออํ านวยใหมีการซื้อเสียง
มากยิ่งขึ้น เพราะเงินอุดหนุนไดชวยบรรเทาภาระทางการเงินของพรรคการเมืองในระดับหนึ่ง

           แมวารัฐบาลนายชวน หลีกภัย จะมีเจตนารมณอันแรงกลาในการพัฒนาพรรค
การเมือง แตขอเสนอภาษีประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปตยไมเพียงแตจะไมสามารถลด 
การครอบงํ าของนายทุนเทานั้น หากทวายังกอใหเกิดการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองอยาง
ลํ าเอียง และเปดชองใหมีการใชอํ านาจไปในทางฉอฉลได ขอสํ าคัญก็คือ การกันรายไดจากภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาไปจายเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจะมีผลในการบั่นทอนวินัยทางการคลัง 
และทํ าลายการถวงดุลระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ
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