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ชื่อเรื่องและบทสรุปฉบับทางการ จัดท�าโดยส�านักงานอัยการสูงสุด
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การสนับสนุนทางการเมืองโดยการหักจากเงินเดือน การบริจาคให้แก่ผู้สมัครรับเลือก
ตั้ง แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

• ห้ามสหภาพต่างๆ ในการใช้กองทุนที่หักจากเงินเดือนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง ใช้ข้อห้ามเดียวกันในการหัก
เงินเดือน (หากมี) โดยองค์กรหรือ ผู้รับเหมางานของรัฐบาล

• ยินยอมให้พนักงานที่สมัครใจบริจาคให้แก่คณะกรรมการหรือสหภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างหากมีการลง
นามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายปี

• ห้ามสหภาพแรงงานและองค์กรบริจาคโดยตรงหรือโดยอ้อมให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งและคณะกรรมการควบคุมผู้
สมัครรับเลือกตั้ง

• ยังคงไม่จ�ากัดค่าใช้จ่ายทางการเมืองอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายขององค์กรจากทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งไม่จ�ากัดจากการ
ห้ามการหักเงินเดือน

• ห้ามการบริจาคของผู้รับเหมางานของรัฐบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการเจ้าหน้าที่
ควบคุม

สรุปการประเมินของนักวิเคราะห์กฎหมายในด้านผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของรัฐบาลในท้อง
ถิ่นและรัฐ:

• ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นต่อรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งอาจสูงเกินกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เพื่อใช้ในการด�าเนินการ
และบังคับใช้ข้อก�าหนดตามมาตรการ

ความเป็นมา
พระราชบญัญติัปฏรูิปการเมือง พระราชบญัญตัปิฏริปู

การเมอืงรฐัแคลฟิอร์เนยี ปี 1974 การรเิริม่กฎหมายทีไ่ด้รบั
การเหน็ชอบจากผู้ลงคะแนนเสียง ซึง่บญัญตัเิป็นกฎหมาย
การเปิดเผยการเงนิในการรณรงค์หาเสียง พระราชบญัญตัิ
น้ีมผีลต่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้รฐัและท้องถิน่, การลงคะแนน
ร่างกฎหมายและเจ้าหน้าที ่แต่ไม่มีผลต่อผู้สมัครรบัเลอืก
เลอืกตัง้หรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐับาลกลาง คณะกรรมาธกิาร
เพือ่การปฏบิตัทิางการเมืองทีย่ตุธิรรม (FPPC) แห่งรฐั (1) 
บงัคบัข้อก�าหนดต่างๆ ตามพระราชบญัญตัใิห้เป็นไปตาม
กฎหมาย รวมทัง้สืบสวนหาผู้กระท�าผิดฐานละเมดิ และ (2) 
จดัให้มแีนวทางการบรหิารสู่สาธารณชนโดยการจดัพมิพ์
ข้อแนะน�าและความเหน็ในการตคีวามพระราชบญัญตัขิอง
คณะกรรมาธกิารเพือ่การปฏบิตัทิางการเมืองทีย่ตุธิรรม

กฎหมายการเงนิในการรณรงค์หาเสยีงท้องถิน่ 
นอกเหนอืจากข้อก�าหนดในพระราชบญัญตั ิหน่วยงาน
รฐับาลท้องถิน่บางหน่วยงานมีข้อก�าหนดการเปิดเผย
การเงนิในการรณรงค์หาเสียงส�าหรบัผู้สมัครรบัเลือกตัง้
ในท้องถิน่, ร่างกฎหมายต่างๆ และเจ้าหน้าที ่กฎเหล่านี้
บญัญตัแิละบงัคบัใช้โดยส่วนการปกครองท้องถิน่ 

การใช้จ่ายเพือ่วัตถุประสงค์ทางการเมือง หลายๆ 
คน, กลุ่มและธุรกิจ ใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุน หรือ ต่อ
ต้านผู้สมัครรับเลือกตั้งของรัฐหรือของท้องถิ่น หรือ
ร่างกฎหมายต่างๆ การใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการ
เมืองเหล่านี้อยู่ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการบริจาคเงิน
ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการ, มอบ
บริการเพื่อการรณงค์หาเสียง, จัดพิมพ์สื่อโฆษณาเพื่อ
สื่อสารนโยบายข้อคิดเห็น ภายใต้กฎหมายการเงินใน
การรณรงค์หาเสียงแห่งรัฐมีประเภทของการใช้จ่าย
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง 3 ประเภท ได้แก่:

บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย
• การบริจาคเพือ่สนับสนุนทางการเมือง ความ

หมายของ “การบริจาค” เพือ่สนบัสนนุทางการ
เมอืง โดยท่ัวไปประกอบด้วยการให้เงนิ สิง่ของ 
หรือบริการ (1) โดยตรงแก่ผู้สมคัรรับเลอืกตัง้ (2) 
เมือ่มกีารร้องขอจากผู้สมคัร หรือ (3) ให้แก่คณะ
กรรมการท่ีใช้ทรัพยากรเหล่านีเ้พือ่สนบัสนุนหรอืต่อ
ต้านผู้สมคัรรับเลือกต้ัง หรือร่างกฎหมาย กฎหมาย
ปัจจุบนัจ�ากดัการบริจาคทางการเมอืงซึง่บคุคล, 
กลุ่มและธรุกจิอาจให้แก่ผู้สมคัรรับเลือกตัง้ระดบัรฐั 
(หรือคณะกรรมการท่ีให้เงนินัน้แก่ผู้สมคัรรบัเลอืก
ต้ังระดับรัฐ) เช่น ในปี 2012 บคุคล,กลุ่ม หรอืธุรกิจ
สามารถบริจาคได้ถึง $26,000 แก่ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้
ผู้ว่าการรัฐ และจนถึง $3,900 แก่ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้
ท่ีเป็นสมาชิกสภานติิบญัญติัรัฐ นอกจากน้ี กฏหมาย
ปัจจุบนัยังก�าหนดการเปิดเผยการบริจาคทางการ
เมอืงต่อรัฐหรือต่อเจ้าหน้าท่ีเลือกต้ังท้องถิน่

• ค่าใช้จ่ายอิสระ เงินที่ใช้ไปเพื่อสื่อสารการ
สนับสนุน หรือการต่อต้านผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือ
ร่างกฎหมายที่เสนอในการเลือกตั้ง โดยทั่วไปถือ
เป็นค่าใช้จ่ายอิสระหากเงินทุนถูกใช้ไปในลักษณะ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ (1) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือ (2) 
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนหรือต่อต้าน
รับผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือร่างกฎหมาย ตัวอย่าง
เช่น ส่งเสริมการโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้ลงคะแนน “ลงคะแนนให้แก่” ผู้สมัครรับเลือก
ตั้งถือเป็นค่าใช้จ่ายอิสระถ้าหากว่าโฆษณานั้นไม่
เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง กฎหมายปัจจุบันไม่ได้จ�ากัดจ�านวนเงิน ที่
บุคคล, กลุ่ม หรือธุรกิจอาจใช้ไปส�าหรับค่าใช้จ่าย
อิสระ แต่อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ต้องแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง



ส�าหรับเนื้อหาข ้อเสนอที่  32 ดูหน ้า 93 

ข้อเสนอที  ่

32
การสนับสนุนทางการเมืองโดยการหักจากเงินเดือน  
การบริจาคให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย ต่อ

บทวิ เคราะห ์  |  29

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

• การใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองอื่นๆ 
การใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองบางอย่าง
อาจไม่ถือเป็นการบริจาคเพื่อการเมืองหรือค่าใช้
จ่ายอิสระ ประเภทกว้างๆ นี้ประกอบด้วย “การ
สื่อสารของสมาชิก”—การใช้จ่ายโดยองค์กรเพื่อ
สื่อสารการรับรองทางการเมืองแก่สมาชิก ลูกจ้าง 
หรือผู้ถือหุ้น การใช้จ่ายนี้ไม่จ�ากัดโดยกฎหมายรัฐ 
และไม่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง

การหกัจากเงนิเดือน ภายใต้สถานการณ์จ�ากดั 
นายจ้างอาจหกัเงนิออกจากเงนิเดอืนลกูจ้าง เงนิส่วนทีถ่กู
หกัไว้นีเ้รยีก “การหกัเงนิเดอืน” ปกตกิารหกัเงนิเดอืนจะ
ประกอบด้วยการหกัเงนิประกนัสงัคม ภาษเีงนิได้บคุคล ค่า
รกัษาพยาบาล และการบรจิาคเพือ่การกศุลโดยสมคัรใจ

ค่าธรรมเนยีมและค่าบ�ารุงสหภาพ คนงานประมาณ 
2.5 ล้านคนในรฐัแคลฟิอร์เนยีมีสหภาพแรงงานเป็น
ตัวแทน สหภาพท�าหน้าทีแ่ทนลกูจ้างในการต่อรองกลุ่ม
ซึง่เป็นการเจรจาเกีย่วกบัสภาพและเง่ือนไขการจ้างกบั
นายจ้างโดยทัว่ไป สหภาพจ่ายค่าด�าเนนิการจากเงนิ
ท่ีเกบ็จาก (1) ค่าบ�ารงุจากสมาชกิสหภาพ และ (2) ค่า
ด�าเนนิการทีจ่่ายโดยผู้ทีไ่ม่ใช่สมาชกิสหภาพซึง่สหภาพ
เป็นตวัแทนการด�าเนนิการต่อรองให้ ในหลายๆ กรณี 
นายจ้างจะหกัค่าธรรมเนยีมและค่าบ�ารงุจากเงนิเดอืน
ลกูจ้างและโอนให้แก่สหภาพ 

การหกัเงนิเดือนเพือ่ใช้ในการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
ทางการเมอืง สหภาพหลายๆ แห่งใช้เงินจากกองทนุ
ท่ีได้รบัจากการหกัเงินเดอืนเพือ่การสนบัสนนุทางการ
เมอืงซึง่ไม่เกีย่วข้องโดยตรงกบัการเจรจา ค่าใช้จ่าย
เหล่านีร้วมถงึการบรจิาคทางการเมืองและค่าใช้จ่ายอสิระ
รวมทัง้ค่าใช้จ่ายเพือ่การส่ือสารความเหน็ทางการเมอืง
กบัสมาชกิสหภาพ ผู้ทีไ่ม่ใช่สมาชกิสหภาพอาจเลือก
ท่ีจะไมจ่ายค่าด�าเนนิการทีจ่ะน�าไปใช้เพือ่การใช้จ่าย
ทางการเมอืงและค่าใช้จ่ายอืน่ทีไ่ม่เกีย่วกบัการเจรจาต่อ
รอง นอกจากสหภาพแรงงาน ปัจจบุนัมีองค์กรสองสาม
แห่งทีห่กัเงนิเดอืนเพือ่สนบัสนนุค่าใช้จ่ายทางการเมอืง
ในรฐัแคลฟิอร์เนยี

ข้อเสนอ
ร่างกฎหมายนีเ้ปลีย่นกฎหมายการใช้เงินเพือ่สนบัสนนุ

การรณณงค์หาเสียงให้จ�ากดัการใช้จ่ายเพือ่การรณรงค์
หาเสยีงระดบัรฐัและท้องถิน่โดย:

• สหภาพแรงงานภาครัฐและภาคเอกชน 
• บริษัท
• ผู้รับเหมางานรัฐบาล

ข้อจ�ากดันีไ้ม่มผีลต่อการใช้จ่ายในการรณรงค์หา
เสยีงส�าหรบัหน่วยงานรฐับาลกลาง เช่น การเลอืกตัง้
ประธานาธบิดแีละสมาชิกรฐัสภา

ห้ามการหกัเงินเดือนเพือ่สนบัสนนุการใช้จ่าย 
เพือ่วตัถปุระสงค์ทางการเมอืง ร่างกฎหมายนีห้้าม 
สหภาพ บรษิทั ผูร้บัเหมางานรฐับาล และนายจ้างทีเ่ป็น 
หน่วยงานปกครองท้องถิน่ หกัเงนิจากเงนิเดอืนของ 
พนกังานลูกจ้างเพือ่ “วัตถปุระสงค์ทางการเมอืง” ภายใต้
บทบญัญตันิี ้เงือ่นไขนีห้มายรวมถงึ การบรจิาคทางการ
เมอืง, การใช้จ่ายอสิระ, การสือ่สารกบัสมาชกิทีเ่ก่ียวข้อง
กบัการรณรงค์หาเสยีงเลือกตัง้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เกีย่วข้องกบัการโน้มน้าวชกัจูงผูล้งคะแนน บทบญัญตันิี้
ไม่มผีลต่ออ�านาจทีม่อียูข่องสหภาพในการหกัเงนิเดอืน
เพือ่เป็นค่าด�าเนนิการในกจิกรรมอืน่ รวมทัง้การเจรจาต่อ
รองกลุ่ม และการใช้จ่ายเพือ่การรณรงค์หาเสยีงเลอืกตัง้
ในระดบัชาติ

ห้ามการบรจิาคเงินเพือ่สนบัสนนุทางการเมอืง
โดยบรษิทัหรอืสหภาพ บทบญัญตันิีห้้ามบรษิทัและ
สหภาพบรจิาคเงนิเพือ่วัตถปุระสงค์ทางการเมอืงแก่ผู้
สมคัรรบัเลือกตัง้ ซึง่หมายถงึว่าองค์กรเหล่านีไ้ม่สามารถ
บรจิาคเงนิ (1) โดยตรงแก่ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ หรอื (2) 
แก่คณะกรรมการทีจ่ะมอบเงนิบรจิาคนัน้ให้แก่ผูส้มคัรรบั
เลือกตัง้ อย่างไรกด็ ีการห้ามนีไ้ม่มผีลต่อการบรจิาคเงนิ
ของบรษิทัหรอืสหภาพส�าหรบัค่าใช้จ่ายอสิระ 

จ�ากดัอ�านาจของผูร้บัเหมางานรฐับาลในการ
บรจิาคเงินแก่เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัเลอืกต้ัง ร่างกฎหมาย
นีห้้ามผูร้บัเหมางานรฐับาล (รวมทัง้สหภาพแรงงานภาค
รฐัทีม่กีารเจรจาต่อรองกลุ่ม) บรจิาคเงนิให้กับเจ้าหน้าที่
ทีไ่ด้รบัเลือกตัง้ซึง่มบีทบาทในการตดัสนิให้โครงการ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูร้บัเหมางานรฐับาลไม่สามารถ
บรจิาคเงนิให้แก่เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัเลือกตัง้นบัแต่วนั
พจิารณาสญัญาจนถงึวันสิน้สดุสญัญา

ผลกระทบทางงบประมาณ
รฐัจะมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้ส�าหรบัการสบืสวนการกระ

ท�าความผดิละเมดิกฎหมายและการตอบสนองต่อการขอ
ค�าแนะน�า นอกจากนี ้รฐับาลมลรฐัและส่วนการปกครอง
ท้องถิน่จะมค่ีาใช้จ่ายบรหิารเพิม่ขึน้ เมือ่ผนวกเข้าด้วยกัน 
ค่าใช้จ่ายจะมากกว่า $1 ล้านต่อปี
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