สำนักกิจกำรพรรคกำรเมือง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้

คำนำ
ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๒
กาหนดให้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ภายในกาหนด ๙๐ วันนับจากวันเลือกตั้ง โดยรายละเอียดและวิธีการจัดทาบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กาหนดรายละเอียดและวิธีการจัดทาบัญชี รวมทั้งแบบในการยื่นบัญชีรายรับ
และรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ในระเบี ยบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห ารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ยังกาหนดให้ ผู้ สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
ด้วยตนเอง หรือหากจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นแทนต้องทาเป็นหนังสือมอบอานาจเพื่อยื่นต่อผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้จัดทาคู่มือการจัดทาบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ใช้เป็นคู่มือประกอบการจัดทาบัญชีรายรับ และรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน
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ในการเลือกตั้ง และคาอธิบาย
๒. แนวทางเกี่ยวกับการคานวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๓. ตัวอย่าง : การบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
๔. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๑
๑
๒
๒
๒
๓
๓
๕
๖
๗
๘

๑๑
๒๖
๒๙
๔๘

กำรจัดทำบัญชีรำยรับและรำยจ่ำย
พระราชบั ญ ญั ติการเลื อ กตั้ งสมาชิ กสภาท้ องถิ่น หรือ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ ให้
ความสาคัญเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเช่นเดียวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้กาหนดเกี่ยวกับบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรื อผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น ไว้ในมาตรา ๖๒ ว่า ผู้ ส มัค รรับเลื อกตั้ งเป็ นสมาชิก สภาท้ องถิ่น หรือผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น
ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง
ต่อผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้งประจ าจั งหวัด ภายในเก้าสิ บ วัน นั บ จากวัน เลื อกตั้ ง จะเห็ นได้ว่าบัญ ชี รายรับ
และรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นเครื่องมือ
สาคัญที่แสดงว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แต่ละคนได้ใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้ง
เป็นอย่างไร และใช้จ่ายอย่างถูกต้องหรือไม่ การแสดงรายการในบัญชีรายรับและรายจ่ายครบถ้วนหรือไม่
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การจัดทาบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
๒. เพื่ อเสริ มสร้ างความรู้ความเข้าใจเบื้อ งต้นในหลั กเกณฑ์ และวิธีการจัดท าบั ญ ชีรายรับ
และรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง
๓. เพื่ อให้ ผู้ อานวยการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดสามารถรวบรวมเอกสารและหลั กฐาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเพื่อเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปได้
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หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำบัญชีรำยรับและรำยจ่ำย

 รอบระยะเวลำในกำรจัดทำบัญชีรำยรับและรำยจ่ำย
ตั้ง
ให้ ผู้สมัครรับ เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห ารท้องถิ่นบันทึกรายการค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามแบบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้ ว ยการเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ ใช้ รอบระยะเวลาบั ญ ชี
ในการคานวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้
(๑) ในการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง แรกภายหลั ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้ บ ริห ารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผ ลใช้บั งคับ การคานวณค่าใช้จ่ายของผู้ ส มัครรับเลื อกตั้งเป็ นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่ น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๐)
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไป
ตั้ งแต่ ๑๘๐ วั น ก่ อ นวั น ที่ ค รบวาระจนถึ งวั น เลื อ กตั้ ง (พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๑ (๑))
(๓) ในกรณี ที่ เป็ น การเลื อกตั้ งแทนต าแหน่ งที่ ว่าง ให้ ค านวณค่ าใช้จ่ ายที่ ใช้ จ่ายไปตั้งแต่
วันที่ตาแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๑ (๒))
 จำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรือ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ ก าหนดจ านวนเงิน ค่ า ใช้ จ่า ย
ในการเลือกตั้ง ไว้ดังนี้
(๑) ผู้ส มัครรั บ เลื อกตั้งเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ ริห ารท้องถิ่น แต่ ละคนต้องใช้จ่ำ ย
ในกำรเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนด โดยจานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นามาให้ใช้
หรือยกให้ โดยไม่คิ ดค่าตอบแทน ทั้ งนี้ เพื่ อประโยชน์ในการหาเสี ยงเลื อกตั้งของผู้ สมั ครรับเลื อกตั้งเป็ นสมาชิ ก
สภาท้องถิ่น หรือผู้ บ ริห ารท้องถิ่น โดยผู้ ส มัครรับ เลื อกตั้งเป็ นสมาชิกสภาท้ องถิ่น หรือผู้ บริห ารท้องถิ่น รับ รู้
หรือยินยอม ในกรณีที่นาทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น
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(๒) กรณีที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้งและไม่ต้องดำเนินกำร
รับสมัครรับเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละคนจะต้องใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินหนึ่งในสำมของจำนวนเงินที่ผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนด
(๓) กรณีที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้งและมีกำรรับสมัคร
รั บ เลื อ กตั้ งใหม่ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งเป็ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรือ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะคนจะต้ อ งใช้ จ่ า ย
ในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนด
 กำรรับเงิน ทรัพย์สิน
นอกจากที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะนาเงินส่วนตัว
มาใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ยังต้องรวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่าย
หรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์
ในการหาเสี ย งเลื อกตั้งซึ่งผู้ ส มัครรับ เลื อกตั้งเป็นสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริห ารท้องถิ่น รับ รู้ห รือยิน ยอม
โดยในกรณีที่นาทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น
ทั้ ง นี้ กรณี เงิน ที่ บุ ค คลอื่ น ได้ ใช้ จ่ ายในการโฆษณาหาเสี ย งเลื อ กตั้ งให้ ผู้ ส มั ค รรับ เลื อ กตั้ ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ได้ รั บ ทราบถึงการกระท าดั งกล่ าวแล้ ว ให้ ถือ ว่าเป็ น จ านวนเงิน ค่ าใช้จ่ ายที่ ผู้ ส มั ครรับ เลื อ กตั้ งเป็ น สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รับรู้หรือยินยอม ซึ่งต้องนามารวมคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย
เว้นแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จะได้แจ้งต่อผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดว่าไม่ยินยอมให้มีการกระทาเช่นว่านั้นภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระทาดังกล่ าว
โดยให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดดาเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อมิให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
โดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป
 กำรจ่ำยเงิน
ผู้สมั ครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่นห้ ามมิให้ ใช้จ่ายในการเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกินกว่าจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดประกาศกาหนด และในการจัดทาบัญชีรายรับ และรายจ่ายในการเลือกตั้ง สิ่งสาคัญที่ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนจะต้องรู้และเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
มีอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นารายการมาลงบัญชี รายรับ
และรายจ่ายในการเลือกตั้ง ได้อย่างถูกต้องครบถ้ว น ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บ ริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๑ วรรคสาม ได้กาหนดให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
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ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้เป็นตัวอย่างให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกประกาศประเภทของค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นตัวอย่าง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
๑. ค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ ค่ำสมัครรับเลือกตั้ง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรสมัครรับเลือกตั้ง
เช่ น ค่ าถ่ ายรู ป ค่ าใบรั บรองแพทย์ ค่ าถ่ ายเอกสารประกอบหลั กฐานการสมั ครรั บเลื อกตั้ ง
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง
๒. ค่ำจ้ำงแรงงำน ได้แก่ ค่ำจ้ำงผู้ช่วยหำเสียง ค่ำจ้ำงในกำรปิดป้ำยโฆษณำหำเสียง ค่ำจ้ำง
แจกใบปลิ ว แผ่ นพั บ รวมทั้ งค่ ำจ้ ำงแรงงำนอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรเลื อ กตั้ง และไม่มี พฤติ กำรณ์ ที่ ส่ อไป
ในกำรกระทำควำมผิดกฎหมำยเลือกตั้ง
เช่น ค่าจ้างแรงงานอื่น ๆ ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซึ่งไม่ซ้าซ้อนกับรายการจ่าย
ในประเภทอื่นและไม่ขัดกับสภาพความเป็นจริงตามสภาพท้องถิ่น ตามอัตราค่าจ้างแรงงานปกติในท้องถิ่นนั้น
๓. ค่ำจ้ำงทำของ ได้แก่ ค่ำจ้ำงทำเสื้อแจ็กเก็ต หมวก และเสื้อยืด หรืออื่น ๆ สำหรับผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น และผู้ช่วยหำเสียง
๔. ค่ำโฆษณำในสื่อต่ ำง ๆ ได้แ ก่ ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำ ง ๆ ค่ำผลิตสื่อเพื่อกำรออกอำกำศ
รวมถึงค่ำโฆษณำอื่นที่เป็นกำรกระทำเพื่อกำรหำเสียงเลือกตั้ง
๕. ค่ำจัดทำป้ำย เอกสำร สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรโฆษณำหำเสียง
เช่น ค่าจัดทาประกาศ ป้าย แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ สติกเกอร์และเอกสารหรือวัสดุอื่น ๆ
ที่มีเป้าหมายเพื่อการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่มีการระบุชื่อหรือหมายเลขของผู้สมัคร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
ป้ายให้รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาป้าย, ค่าจ้างเขียนป้ายและค่าติดตั้งตามจุดต่าง ๆ
๖. ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรหำเสี ย งเลื อ กตั้ ง โดยวิ ธี ก ำรทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ค่ ำบริ ก ำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน อีเมล์ เอสเอ็มเอส สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
ทุกประเภท
๗. ค่ำจัดซื้อหรือเช่ำวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในกำรหำเสียงเลือกตั้ง
เช่น ค่าจัดซื้อเทปบันทึกเสียง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง แต่ไม่รวมวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งใช้ตกแต่ง
สถำนที่หรือใช้ในสำนักงำนเป็นประจำก่อนมีประกำศให้มีกำรเลือกตั้งและไม่ซ้ำซ้อนกับรำยกำรจ่ำยอื่น
๘. ค่ำเช่ำสถำนที่ และค่ำตกแต่งสถำนที่ ได้แก่ ค่ำเช่ำสำนักงำนเพื่อเป็นศูนย์รณรงค์ หำเสียง
เลือกตั้ง ค่ำเช่ำสถำนที่เพื่อปรำศรัยหำเสียง
เช่น ค่าเช่าสานักงานเพื่อเป็นศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิก
สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ไม่ ได้ เป็ น ส านั ก งานที่ เป็ น ที่ ท าการปกติ , ค่ า เช่ า สถานที่ ห รื อ เวที
เพื่ อ ปราศรั ย หาเสี ย ง, และค่ าตกแต่ งสถานที่ รวมถึ งวัส ดุ อุป กรณ์ ที่ ใช้ ในการตกแต่ งสถานที่ แ ละที่ ใช้เป็ น
ศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

๔

๙. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ได้แก่ ค่ำเช่ำหรือค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ เรือยนต์หรือยำนพำหนะ
อื่น ๆ ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ำเช่ำที่พัก เพื่อกำรหำเสียงเลือกตั้ง
๑๐. ค่ำสำธำรณู ปโภค ได้ แก่ ค่ ำไฟฟ้ ำ ค่ ำน้ ำประปำ ค่ ำโทรศั พท์ ค่ ำบริ กำรทำงไปรษณี ย์
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้ง
กรณี ใช้ ส านั กงานหรือที่ อยู่อาศัย เป็ น ศูน ย์รณรงค์ห าเสี ยงเลื อกตั้ง ให้ คิดค่าสาธารณู ปโภค
เฉพาะส่วนที่เกินกว่ารายจ่ายปกติที่เคยเป็นอยู่
๑๑. ค่ำใช้จ่ำยสำหรับผู้ช่วยหำเสียง ได้แก่ ค่ำอบรม ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม
๑๒. ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งแล้ว
ค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การหาเสี ย งเลื อ กตั้ งที่ ไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมายหรื อ ไม่ เป็ น เหตุ
ให้การเลือกตั้งไม่สุจริต โดยเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งไม่อยู่ในรายการค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑ - ๑๑ และเป็นรายการจ่าย
ที่ผู้ ส มัครรั บ เลื อกตั้งเป็ น สมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้ บริห ารท้องถิ่น ใช้จ่ายจริงในการเลื อกตั้งและไม่เข้าข่าย
รายจ่ายในกิจกรรมที่กฎหมายกาหนดห้ามมิให้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ดาเนินการ โดยต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก่อนดำเนินกำร
 เอกสำรประกอบรำยกำรบันทึกบัญชีรำยรับและรำยจ่ำย
การบันทึกบัญชีทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกรายการทั้งรายรับ
และรายจ่าย ดังนี้
๑. ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ) เป็นหลักฐานที่ทาขึ้นกรณีที่มีบุคคลอื่น
ได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์
ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรับรู้หรือยินยอม ในกรณีที่นาทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คานวณตามอัตรา
ค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่
ของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน รายละเอียดการรับเงินหรือทรัพย์สิน จานวนเงิน และลายมือชื่อ
ของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน
๒. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี เป็นหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่าย
๓. ใบสำคัญ รับ เงิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) เป็นหลั กฐานที่ผู้ ส มัครรับเลื อกตั้ง
เป็น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ ริหารท้องถิ่น จัดทาขึ้นเพื่อใช้บันทึก รายละเอียดการจ่ายเงิน กรณีที่ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้จ่ายเงิน เช่น กรณีที่จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าจ้างแรงงาน
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๔. เอกสำรหลั ก ฐำนแห่ ง หนี้ เป็ น หลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับสินค้าหรือบริการแล้วแต่ยังไม่ได้มีการจ่ายชาระ จึงมีภาระผูกพันที่ผู้สมัคร
รับเลื อกตั้งเป็ น สมาชิกสภาท้อ งถิ่น หรื อผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น จะต้องจ่าย ซึ่ งต้องใช้ป ระกอบการบัน ทึ กรายการ
ค้างจ่ายในบัญชีรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบกากับภาษี, ใบส่งของ เป็นต้น
กรณี เอกสารหลั กฐานประกอบการบัน ทึกบั ญ ชีที่ เป็ นใบเสร็จรับ เงิน หรือใบส าคัญ รับเงิน
หรือเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ อย่างน้อยต้องมีรายการ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้รับเงิน รายการ
รับเงิน จานวนเงินและลายมือชื่อของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน
๕. ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ช) เป็นหลักฐานที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็ น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ บ ริห ารท้องถิ่น จัดทาขึ้นเพื่อใช้บันทึกการจ่ายเงินในกรณี การจ่ายเงินครั้งใด
ที่ไม่สามารถเรียกเก็บ ใบเสร็จรับ เงิน จากผู้ รับเงินได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่มีจานวนเล็ กน้อย เช่น ค่าโดยสาร
รถสาธารณะ, ค่าถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่าย โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ วัน เดือน ปี
ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน รายการจ่ายเงิน จานวนเงิน และลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน
 วิธีกำรบันทึกบัญชีรำยรับและรำยจ่ำย
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องบันทึกรายการรายรับ
และรายจ่ายทุกรายการที่ได้รับและจ่ายไปเพื่อการเลือกตั้งตามที่มีรายการเกิดขึ้นจริง และรวมถึงเงินที่บุคคลอื่น
ได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์
ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรับรู้หรือยินยอมด้วย
ในกรณีที่นาทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติ ในท้องที่นั้น ซึ่งทุกรายการ
ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ให้ ครบถ้วน โดยผู้ สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องจัดทาบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งตามรูปแบบและวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด ดังนี้
๑.

ด้ำนรำยรับ

ให้บันทึกรายการด้านรายรับใน “บัญชีรายรับ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข)” กรณีที่นาเงิน
ส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เงินที่มีบุคคลได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่าย
แทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนซึ่งต้องคานวณตามอัตราค่าเช่า
หรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องทีน่ ั้น (ตามตัวอย่างหน้า ๓๒ หน้า ๓๙ และหน้า ๔๔)

๖

๒.

ด้ำนรำยจ่ำย

ให้บั น ทึกรายการด้านรายจ่ายใน “บัญ ชีรายจ่าย ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค)” กรณี ที่
ผู้ ส มั ครรั บ เลื อ กตั้ งเป็ น สมาชิกสภาท้ อ งถิ่น หรือผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่ น ได้ ใช้ จ่ายจริงเกี่ยวกั บการเลื อกตั้งสมาชิ ก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เงินที่มีบุคคลได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นามา
ให้ใช้หรือยกให้ โดยไม่คิดค่าตอบแทน กรณีที่ได้รั บเป็นทรัพย์สินให้คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทน
ตามปกติในท้องที่นั้น ซึ่งยอดเงินกรณีที่บุคคลได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และการที่บุคคลอื่นนาทรัพย์สิน
มาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนจะต้องตรงกับยอดเงินตามบัญชีรายรับ (ตามตัวอย่างหน้า ๓๓ - ๓๔
หน้า ๔๐ และหน้า ๔๕)
๓.

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

ให้บันทึกจานวนเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ค้างจ่ายใน “รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(ถ้ามี) ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง)” กรณีที่ได้รับสินค้าหรือบริการแล้วภายในรอบระยะเวลาบัญชีแต่ยังไม่ได้
จ่ายเงินหรือจ่ายเงินแล้วภายหลังวันเลือกตั้ง (ตามตัวอย่างหน้า ๓๕ และหน้า ๔๖)

กำรยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั
้ง
รอบ)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ในการเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด ด้ว ยตนเองหรือมอบอานาจเป็นหนังสื อให้ ผู้อื่น ยื่น แทน ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันเลื อกตั้ง
โดยในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ให้เรียงลาดับเอกสารดังนี้
๑. แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก)
๒. บัญชีรายรับ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข)
๓. บัญชีรายจ่าย ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค)
๔. รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ถ้ามี) ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง)
โดยในบัญชีตามข้อ ๒. ถึง ข้อ ๔. ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีแต่ละรายการ

๗

บทกำหนดโทษ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้กาหนดบทลงโทษแก่ผู้ สมัครรับ เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห ารท้องถิ่น ที่กระทาการฝ่ าฝื น
กฎหมายเกี่ยวกับการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ ดังนี้
๑. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใช้จ่ำยเกิน จานวน
เงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนด ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ - ๕ ปี
หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บำท หรือปรับเป็นจำนวน ๓ เท่ำของจำนวนเงิน ที่เกิน จำนวน
ค่ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรเลือกตั้ งที่ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ งประจำจังหวัดประกำศก ำหนด แล้วแต่จำนวนใด
จะมำกกว่ำกัน หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด ๑๐ ปี (ตามมาตรา ๑๒๗)
๒. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ยื่นบัญชีรำยรับ
และรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้งภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรือจงใจยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศำลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกำหนด ๕ ปี (ตามมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง)
๓. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ในการเลือกตั้งเป็นเท็จ ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ - ๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บำท
และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด ๑๐ ปี (ตามมาตรา ๑๒๘ วรรคสอง)
ทั้งนี้ กรณี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกระทาการฝ่าฝืน
กฎหมายอันเป็นเหตุให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น ผู้ นั้ น เป็ น ผู้ ได้ รั บ เลื อ กตั้ งท าให้ ต้ อ งมี ก ารเลื อ กตั้ งใหม่ ผู้ ส มั ค รรับ เลื อ กตั้ งเป็ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
หรือผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น ผู้ นั้ น ต้องรั บ ผิ ดชอบในค่าใช้จ่ายส าหรับ การเลื อกตั้งครั้งที่ เป็น เหตุให้ ศาลต้องมีคาสั่ ง
เช่นว่านั้นด้วย (ตามมาตรา ๑๐๙)

๘

ภำคผนวก

๙

ภำคผนวก ๑
แบบเอกสำรประกอบรำยกำรบันทึกบัญชี
รำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง
และคำอธิบำย

๑๐

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก)
แบบบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
หมายเลขประจาตัว
จังหวัด
ตามที่ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่
ขอส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

นามสกุล
อาเภอ/เขต
เดือน

พ.ศ.

บัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่

เดือน

พ.ศ.

ถึงวันที่

๑. แสดงรำยรับและรำยจ่ำย
รายรับ
รายจ่าย
- รายการจ่ายจริง
- รายการค้างจ่าย
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
๒. บัญชีรำยรับและรำยจ่ำย
บัญชีรายรับ
บัญชีรายจ่าย
๓. เอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย
- รายการจ่ายจริง
- รายการค้างจ่าย

เดือน

พ.ศ.

จานวน

บาท

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
บาท

จานวน
จานวน

หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

ผู้สมัคร
)
๑๑

คำอธิบำยรำยกำร
แบบบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น จัดทาบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง โดยระบุระยะเวลาในการเลือกตั้งให้ถูกต้อง
ตามรอบระยะเวลาบัญชี และนายอดรวมของบัญชีเพื่อแสดงลงในรายการ ดังนี้
- รายรับ นายอดรวมของบัญชีรายรับ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข) มาแสดงในรายการ
- รายจ่าย นายอดรวมของบัญชีรายจ่าย ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค) และรายการ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ถ้ามี) ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง) แสดงแยกจากกัน
จากนั้นรวมสองรายการออกยอดสรุปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่ใช้ในการสมัคร ซึ่งจะต้องไม่เกิน
จานวนที่ผู้ อานวยการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนด และบันทึ กจานวนหน้ า/แผ่ น ของบัญ ชี
และเอกสารหลักฐานประกอบรายการทั้งหมดในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นรับรองความถูกต้องตามความเป็นจริงก่อนส่งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด

๑๒

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข)
บัญชีรำยรับ
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
วัน/เดือน/ปี

นามสกุล
ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น

เลขที่เอกสำร

รำยกำร

จำนวนเงิน

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-)
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)

ผู้สมัคร

(
วันที่

)
/

/

บัญชีรายรับหน้าที่...........จากจานวน............หน้า
๑๓

คำอธิบำยรำยกำร
บัญ ชีรำยรับ ใช้สาหรับบันทึกการรับ เมื่อมีรายการเกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับ ได้แก่ เงินสด
รวมถึงเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายแทนหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิด
ค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ ในการหาเสียงเลื อกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นรับรู้หรือยินยอม ซึ่งการที่บุคคลอื่นนาทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้ คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทน
ตามปกติในท้องที่นั้น
คำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงบัญชีรำยรับ
“วัน/เดือน/ปี”
“เลขที่เอกสำร”
“รำยกำร”
“จำนวนเงิน”

“รวมเงิน”

๑๔

ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการทางการเงิน
ให้บันทึกเลขที่ของเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการ โดยเรียงตาม
รายการที่เกิดขึ้นตามลาดับก่อนหลัง
ให้บันทึกคาอธิบายรายการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับ
ให้บันทึกจานวนเงินสดหรือยอดเงินที่ได้รับมา รวมถึงจานวนเงินที่มีผู้จ่ายแทน
หรือมูลค่าของทรัพย์สิน ที่มอบให้เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
บันทึกยอดรวมของรายการรายรับที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค)
บัญชีรำยจ่ำย
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
วัน/เดือน/ปี

นามสกุล
ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น

เลขที่เอกสำร

รำยกำร

จำนวนเงิน

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-)
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)

ผู้สมัคร

(
วันที่

)
/

/

บัญชีรายจ่ายหน้าที่...........จากจานวน............หน้า
๑๕

คำอธิบำยรำยกำร
บัญ ชี รำยจ่ ำ ย ใช้ส าหรับ บัน ทึกรายการจ่ายจริงที่ เกิดขึ้น เมื่ อผู้ ส มัครจ่ายช าระค่าสิ นค้ า
หรือบริการที่ได้รับแล้วโดยการจ่ายเงินสด รวมถึงเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายแทนหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สิน
ที่ บุ คคลอื่ นได้ น ามาให้ ใช้ ห รื อยกให้ โดยไม่ คิ ดค่ าตอบแทน เพื่ อประโยชน์ ในการหาเสี ยงเลื อกตั้ งโดยผู้ สมั คร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรับรู้หรือยินยอม ซึ่งการที่บุคคลอื่นนาทรัพย์สินมาให้ใช้
ให้คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น
คำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงบัญชีรำยจ่ำย
“วัน/เดือน/ปี”
“เลขที่เอกสำร”
“รำยกำร”
“จำนวนเงิน”

“รวมเงิน”

๑๖

ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการทางการเงิน
ให้บันทึกเลขที่ของเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการ โดยเรียงตามรายการ
ที่เกิดขึ้นตามลาดับก่อนหลัง
ให้บันทึกคาอธิบายรายการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจ่าย
ให้บันทึกจานวนเงินสดหรือยอดเงินที่ได้จ่าย รวมถึงจานวนเงินที่มีผู้จ่ายแทน
หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่มอบให้เพื่อประโยชน์ ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
บันทึกยอดรวมของรายการรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง)
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (ถ้ำมี)
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
วัน/เดือน/ปี

นามสกุล
ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น

เลขที่เอกสำร

รำยกำร

จำนวนเงิน

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-)
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)

ผู้สมัคร

(
วันที่

)
/

/

รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหน้าที่...........จากจานวน............หน้า
๑๗

คำอธิบำยรำยกำร
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย(ถ้ำมี) ใช้สาหรับบันทึกรายการที่เกิดขึ้น กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็ น สมาชิกสภาท้ องถิ่น หรือผู้ บ ริห ารท้องถิ่น ได้รับสิ นค้าหรือบริการในระหว่างการหาเสี ยงเลือกตั้งไว้แล้ ว
และในวันเลื อกตั้งผู้ส มัครรับเลื อกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ยังไม่ได้จ่ายชาระค่าสินค้า
หรือบริการนั้น ๆ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องบันทึกรายการค้างจ่าย
ทุกรายการ และแสดงไว้ในรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
คำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (ถ้ำมี)
“วัน/เดือน/ปี”
“เลขที่เอกสำร”
“รำยกำร”
“จำนวนเงิน”
“รวมเงิน”

๑๘

ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการทางการเงิน
ให้บันทึกเลขที่ของเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการ โดยเรียงตามรายการ
ที่เกิดขึ้นตามลาดับก่อนหลัง
ให้บันทึกคาอธิบายรายการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ให้บันทึกจานวนเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ค้างจ่ายในรายการนั้น
บันทึกยอดรวมของรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ)
ใบรับเงิน / ทรัพย์สิน
เลขที่
วันที่

เดือน

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต

พ.ศ.

นามสกุล
หมู่ที่

ได้รับ  เงิน /  ทรัพย์สิน จาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี

รำยกำร

ซอย
จังหวัด
นามสกุล

ถนน
จังหวัด

จำนวนเงิน

หมำยเหตุ

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-)
(ลงชื่อ)

ผู้ให้เงิน / ทรัพย์สิน

(

)

(ลงชื่อ)

ผู้รับเงิน / ทรัพย์สิน

(

)

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่

/

/

หมายเหตุ ๑. ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน / ทรัพย์สินของผู้สมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครยินยอมให้บุคคลใด ๆ จ่าย หรือรับว่าจะจ่ายแทน และกรณีที่บุคคลอื่น
นาทรัพย์สินมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม
๒. ในกรณีที่บุคคลอื่นนาทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น

๑๙

คำอธิบำยรำยกำร
ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน หมายถึง หลักฐานที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นจัดทาขึ้นเพื่อใช้บันทึกการรับเงิน ทรัพย์สิน จากการจ่ายแทนหรือรับว่าจะจ่ายแทนหรือนาทรัพย์สิน
มาให้ใช้หรือยกให้ โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง โดยให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน เพื่อประกอบเอกสารใบรับเงิน/ทรัพย์สินด้วย
คำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงใบรับเงิน/ทรัพย์สิน
“ลำดับที”่
“วันเดือนปี”
“รำยกำร”
“จำนวนเงิน”

ลาดับที่ในแต่ละรายการ
ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการทางการเงิน
ให้บันทึกคาอธิบายรายการที่เกิดขึ้น
ให้บันทึกจานวนเงินที่มีบุคคลอื่นจ่ายแทนหรือรับว่าจะจ่ายแทน หรือจานวนเงิน
ที่มีผู้นาทรัพย์สินมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องคานวณ
ตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น
“รวมเงิน”
จานวนเงินรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ลาดับแรกจนถึงลาดับสุดท้ายที่ได้รับ
“ลำยมือชื่อผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน” หมายถึง ลายมือชื่อของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สินแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“ลำยมือชื่อผู้รับเงิน/ทรัพย์สิน” หมายถึง ลายมือชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

๒๐

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ)
ใบสำคัญรับเงิน
เลขที่
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต

วันที่

เดือน

ซอย

นามสกุล
ถนน
จังหวัด

ขอรับรองว่า ได้รับเงินจาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น
ลำดับที่

พ.ศ.

นามสกุล
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รำยละเอียดกำรรับเงิน

จำนวนเงิน

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-)
(ลงชื่อ)

ผู้รับเงิน

(

)

(ลงชื่อ)

ผู้จ่ายเงิน

(

)

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่

/

/

หมายเหตุ ใช้เป็นหลักฐานสาหรับบันทึกการจ่ายเงินกรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้เท่านั้น

๒๑

คำอธิบำยรำยกำร
ใบส ำคั ญ รั บ เงิ น ใช้ เป็ น หลั ก ฐานการจ่ า ยเงิน ในกรณี ที่ ผู้ ส มั ค รรับ เลื อ กตั้ งเป็ น สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขายที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน เช่น การจ่ายเงินค่าจ้าง
แรงงานในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การจ่ายเงินค่าจ้างประกอบอาหารเลี้ยงทีมงานหาเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น
โดยให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับจ้างหรือผู้ขายเพื่อประกอบเอกสารใบสาคัญรับเงินด้วย
คำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงใบสำคัญรับเงิน
“ลำดับที”่
“รำยกำร”
“จำนวนเงิน”

ลาดับที่ในแต่ละรายการ
ให้บันทึกคาอธิบายรายการที่เกิดขึ้น
ให้บันทึกจานวนเงินในแต่ละรายการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้จ่าย
“รวมเงิน”
จานวนเงินรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ลาดับแรกจนถึงลาดับสุดท้ายที่ได้รับ
“ลำยมือชื่อผู้รับเงิน” หมายถึง ลายมือชื่อของผู้รับจ้างหรือผู้ขาย
“ลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน” หมายถึง ลายมือชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

๒๒

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ช)
ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน
เลขที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
นามสกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น อยู่บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ขอรั บรองว่ าได้ จ่ ายเงิ นเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการเลื อกตั้ ง โดยไม่ อาจเรี ยกใบเสร็ จรั บเงิ นจากผู้ รั บเงิ นได้
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับที่

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงิน

จำนวนเงิน

หมำยเหตุ

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-)
(ลงชื่อ)

ผู้จ่ายเงิน

(

)

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่

/

/

หมายเหตุ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้สมัครได้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือจัดทาใบสาคัญรับเงินได้

๒๓

คำอธิบำยรำยกำร
ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน เป็นหลักฐานที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นจัดทาขึ้นเพื่อใช้บันทึกการจ่ายเงินในกรณีการจ่ายเงินครั้งใดที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้
เช่ น ค่ า โดยสารรถสาธารณะ ค่ าถ่ ายเอกสาร เป็ น ต้ น โดยให้ ผู้ ส มั ค รรับ เลื อ กตั้ งเป็ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นใช้ใบรับรองการจ่ายเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่าย
คำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงใบรับรองกำรจ่ำยเงิน
“ลำดับที”่
“รำยกำร”
“จำนวนเงิน”

ลาดับที่ในแต่ละรายการ
ให้บันทึกคาอธิบายรายการที่เกิดขึ้น
ให้บันทึกจานวนเงินในแต่ละรายการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้จ่าย
“รวมเงิน”
จานวนเงินรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ลาดับแรกจนถึงลาดับสุดท้ายที่ได้รับ
“ลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน” หมายถึง ลายมือชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

๒๔

ภำคผนวก ๒
แนวทำงเกี่ยวกับกำรคำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น

๒๕

ถำม กรณี ที่ เป็ น กำรเลื อ กตั้ งครั้ งแรกภำยหลั งพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรเลื อ กตั้ งสมำชิ ก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิ ก สภำท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นวั น ที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศให้มีกำรเลือกตั้งต้องนำมำคำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งหรือไม่
ตอบ การคานวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสั่งหรือจัดทา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ให้นามาคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ถำม กำรคิดคำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น หำเสียงเลือกตั้ง
โดยกำรปิดประกำศและติดแผ่นป้ำยเกี่ยวกับหำเสียงเลือกตั้ง โดยนำภำพผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรื อผู้บริหำรท้องถิ่นในองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มำใช้ในกำรหำเสียงเลือกตั้ งด้วย
จะต้องคำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งอย่ำงไร
ตอบ กรณีที่ ๑ กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจัดทาและปิดประกาศหรือติด
แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยนาภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยระบุเฉพาะหมายเลขประจาตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่น เท่านั้น ให้คิดค่าใช้จ่ายในการหาเสี ยงเลือกตั้งเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น โดยนับเป็นจานวนประกาศหรือแผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
กรณีที่ ๒ กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จัดทา
และปิ ดประกาศหรื อติ ดแผ่ นป้ ายเกี่ ยวกั บการหาเสี ยงเลื อกตั้ ง โดยน าภาพของผู้ สมั ครรับเลื อกตั้ งเป็ น สมาชิ ก
สภาท้องถิ่น หรือผู้ บ ริห ารท้องถิ่น ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสี ยงเลื อกตั้ง โดยระบุ
หมายเลขประจาตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมกัน ให้คิดค่าใช้จ่าย
ในการหาเสี ยงเลื อกตั้ งเฉลี่ ย จ านวนเงิน เท่ ากัน ทุ กคน ทั้งนี้ ประกาศหรือแผ่ น ป้ ายดังกล่ าวผู้ ใดเป็น ผู้ ว่าจ้าง
ให้จัดทา ให้นับเป็นจานวนประกาศหรือแผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นผู้นั้น
ถำม พรรคกำรเมืองสำมำรถช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่นในกำรหำเสียงเลือกตั้งได้หรือไม่
ตอบ พรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครฯ ในการหาเสียงเลือกตั้งได้ โดยมีวิธีการหาเสียง
ตามระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาท้ องถิ่น หรือผู้ บ ริห ารท้องถิ่น แก้ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่นเดียวกับ ผู้ ส มัครฯ
ซึง่ จะต้องนามารวมคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครด้วย

๒๖

ถำม บุคคลในครอบครัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น ที่มำช่วยหำเสียงเลือกตั้งต้องนำมำคำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง หรือไม่
ตอบ สามี ภริยา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้สมัครฯ มาช่วยหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น
ทีไ่ ม่ต้องนามาคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ถำม บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
หรือพรรคกำรเมืองดำเนินกำรหำเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำรหำเสียงทำงเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชั่น
อีเมล์ เอสเอ็มเอส หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ต้องน ำมำคำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง ของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น หรือไม่
ตอบ กรณีผู้สมัครฯ ยินยอมหรือไม่คัดค้าน ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครฯ
ซึ่งกรณีมีรายการค่าใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ค่าจ้างจัดทาสื่อ/ค่าตอบแทนในการดาเนินการไม่ว่าด้วย
วิธีการใดเพื่อให้ผู้ ใช้บริการเว็บ ไซต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล์ โปรแกรมค้นหา หรือสื่ ออิเล็กทรอนิกส์อื่น รับรู้ถึง
การหาเสียงโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท จะต้องแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครฯ ทราบ และให้ผู้สมัครฯ
แจ้งต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดตามแบบที่กาหนด เพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครฯ
ถำม กรณีที่บุคคลอื่นได้ใช้จ่ำยเงินในกำรโฆษณำหำเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ต้องนำมำคำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง หรือไม่
ตอบ กรณีที่ ๑ กรณีที่ผู้สมัครฯ ได้รับทราบถึงการกระทา ให้ถือ เป็นจานวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งที่ผู้สมัครฯ รับรู้หรือยินยอม และจะต้องนามารวมคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครฯ ด้วย
กรณีที่ ๒ กรณีที่ผู้สมัครฯ ได้รับทราบถึงการกระทา แต่ไม่ยินยอมให้มีการกระทาดังกล่าว
จะต้องแจ้งต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระทาดังกล่าว
ถำม กรณี ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นหำเสียงร่วมกัน
เป็นทีมจะมีแนวทำง ยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้งอย่ำงไร
ตอบ กรณีผู้สมัครฯ ที่หาเสียงเลือกตั้งเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม และมีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
เกิดขึ้นในลักษณะเป็นกลุ่ม หลักฐานการจ่ายเงินที่ผู้รับเงินออกให้ย่อมมีเพียงฉบับเดียวและถือเป็นต้นฉบับ
เพื่ อ ให้ ผู้ ส มั ค รฯ ได้ ร ายงานค่ าใช้ จ่ ายเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายก าหนด จึ งให้ ผู้ ส มั ค รฯ แต่ ล ะรายหมายเหตุ
ระบุ จ านวนเงิน ค่ าใช้ จ่ ายของตนลงในต้ น ฉบั บ หลั ก ฐานการจ่ายเงิน นั้ น และลงลายมื อ ชื่ อ กากั บ ไว้ทุ ก ราย
เมื่อรายงานค่าใช้จ่าย ให้ผู้สมัครฯ แต่ละรายจัดส่งสาเนาหลักฐานการจ่ายเงินฉบับนั้นพร้อมรับรองความถูกต้อง
และบั น ทึ ก จ านวนเงินค่าใช้ จ่ ายของตนในแบบบั ญชี รายจ่าย ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค) ที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด

๒๗

ภำคผนวก ๓
ตัวอย่ำง : กำรบันทึกบัญชี
รำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น

๒๘

กรณีผู้สมัครฯ หำเสียงคนเดียว

ตัวอย่ำง (๑)
กำรบันทึกบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง
(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด)
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด โดยผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ออกประกาศกาหนดให้มีการเลือ กตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ งประจ าจั งหวัด ดี งาม ได้ ก าหนดวงเงิน ค่ าใช้ จ่ ายในการเลื อ กตั้ ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
นายชัย ชนะแน่ ผู้ สมัครรับเลื อกตั้งเป็น นายกองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด ดีงาม มีรายการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จะต้องยื่นต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดดีงาม ดังนี้
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

นาเงินส่วนตัวมาใช้เพื่อการเลือกตั้ง จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าถ่ายรูป จานวน ๒๕๐ บาท และค่าใบรับรองแพทย์ จานวน ๑๐๐ บาท
จ่ายค่ามัดจาจ้างจัดทาป้ายโฆษณาหาเสียง ให้แก่ร้านกลิ่นสี เป็นจานวนเงิน
๑๐,๐๐๐ บาท (ค่าจ้างจัดทาป้ายโฆษณาหาเสียง เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท)
จ่ายค่ามัดจาในการจัดทาเสื้อเพื่อใช้ในการหาเสียง ให้แก่ ร้านศรีเจริญ เป็นจานวนเงิน
๓,๐๐๐ บาท (ค่าเสื้อ จานวน ๑๐๐ ตัว ราคาตัวละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท)
จ่ ายค่ า จ้ างพิ มพ์ บั ต รแนะน าตั ว ให้ แก่ ร้านช านาญการพิ ม พ์ จ านวน ๓,๐๐๐ ใบ
ราคาใบละ ๒ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
นายสว่าง ร่าเริง นาตึกแถวซึ่งปกติให้เช่าเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท มาให้ใช้เพื่อเป็น
ศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เป็นเวลา ๒ เดือน โดยไม่คิดค่าตอบแทน
(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ)
พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน)
จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง จานวน ๘,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าทาป้ายเพื่อติดตั้งหน้าศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง จานวน ๒,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าจ้างพิมพ์ใบปลิวหาเสียง ให้แก่บริษัท ทูอินวัน จากัด จานวน ๑,๕๐๐ ใบ
ใบละ ๒ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าสถานที่เพื่อจัดอบรมผู้ช่วยหาเสียง จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าเสื้อส่วนที่เหลือให้ร้านศรีเจริญ จานวน ๗,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าจ้างจัดทาประกาศโฆษณาหาเสียง ให้แก่ร้านกลิ่นสี เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๒๙

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายธงชัย ใจจริง จ่ายค่าป้ายโฆษณาส่วนที่เหลือให้กับร้านกลิ่นสี จานวน ๗๐,๐๐๐ บาท
แทนนายชัย ชนะแน่
(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ)
พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน)
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ่ายค่าจ้างที มผู้ ช่วยหาเสี ยง จานวน ๖๐ คน วันละ ๓๕๐ บาท จานวน ๒๐ วัน
เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท
(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ)
พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับเงินทุกคน)
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นาเงินส่วนตัวมาใช้เพื่อการเลือกตั้ง จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ่ายค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จานวน ๕ คัน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(ในกรณีนี้หำกไม่มีใบเสร็จรับเงิน ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตำมแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับเงิน)
๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
จ่ายค่าจ้างทาสปอตโฆษณาเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
จ่ายค่าไฟฟ้าศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
จานวน ๓,๕๐๐ บาท
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าเช่าเวทีปราศรัยหาเสียง พร้อมเครื่องเสียงจานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าน้าศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จานวน ๕๐๐ บาท
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าจ้างทาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าจ้างที มผู้ ช่วยหาเสี ยง จานวน ๖๐ คน วันละ ๓๕๐ บาท จานวน ๒๐ วัน
เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท
(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ)
พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับเงินทุกคน)
๓ มกราคม ๒๕๖๔
ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จานวน
๒,๕๐๐ บาท
๕ มกราคม ๒๕๖๔
ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้าศูนย์รณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้งของเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จานวน
๓๐๐ บาท

๓๐

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก)

(ตัวอย่ำง)
แบบบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง

วันที่ ๑๕ เดือน

ที่
มีนาคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ดีงาม
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ชัย
นามสกุล ชนะแน่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายเลขประจาตัว ๐๐ อาเภอ/เขต
จังหวัด ดีงาม ตามที่ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
บัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม

๑. แสดงรำยรับและรำยจ่ำย
รายรับ
รายจ่าย
- รายการจ่ายจริง
- รายการค้างจ่าย
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
๒. บัญชีรำยรับและรำยจ่ำย
บัญชีรายรับ
บัญชีรายจ่าย
๓. เอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย
- รายการจ่ายจริง
- รายการค้างจ่าย

พ.ศ. ๒๕๖๓

จานวน ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท
จานวน ๑,๓๑๘,๓๕๐ บาท
จานวน
๒,๘๐๐ บาท
จานวน ๑,๓๒๑,๑๕๐ บาท
จานวน
จานวน

๑
๓

หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔
๒๗๑
๒๗๐
๒

หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

ชัย ชนะแน่
นายชัย ชนะแน่

ผู้สมัคร
)
๓๑

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข)

(ตัวอย่ำง)
บัญชีรำยรับ

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ชัย
นามสกุล
ชนะแน่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม
วัน/เดือน/ปี
๒๐ ต.ค. ๖๓
๓๑ ต.ค. ๖๓
๑๙ พ.ย. ๖๓
๒๐ พ.ย. ๖๓

เลขที่เอกสำร
รำยกำร
จำนวนเงิน
นาเงินส่วนตัวมาใช้เพื่อการเลือกตั้ง
๑,๐๐๐,๐๐๐
ได้รับสนับสนุนตึกแถวเพื่อใช้เป็นศูนย์รณรงค์
๒๐,๐๐๐
๐๐๑
หาเสียงเลือกตั้ง จากนายสว่าง ร่าเริง
๐๐๒
ได้รับสนับสนุนค่าป้ายโฆษณา จากนายธงชัย ใจจริง
๗๐,๐๐๐
นาเงินส่วนตัวมาใช้เพื่อการเลือกตั้ง
๕๐๐,๐๐๐

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) – หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน -

-

๑,๕๙๐,๐๐๐

-

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
** หมำยเหตุ เลขที่เอกสารเป็นการสมมติขึ้น
(ลงชื่อ)
ส าหรั บ การปฏิ บั ติ จริ งจะบั น ทึ ก ตามเลขที่
เอกสารที่ใช้ประกอบ
(

วันที่

ชัย ชนะแน่
นายชัย ชนะแน่
๑๕

)

/ มีนาคม / ๒๕๖๔

บัญชีรายรับหน้าที่
๓๒

ผู้สมัคร

๑

จากจานวน

๑

หน้า

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค)

(ตัวอย่ำง)
บัญชีรำยจ่ำย

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ชัย
นามสกุล
ชนะแน่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม

๒๒ ต.ค. ๖๓
๒๒ ต.ค. ๖๓
๒๗ ต.ค. ๖๓
๒๘ ต.ค. ๖๓
๓๐ ต.ค. ๖๓

เลขที่
เอกสำร
๖๕/๖๓
๑๖๗/๖๓
๑๑๕
๙๘๒
๕๖๗๘

๓๑ ต.ค. ๖๓

๐๐๑

๑ พ.ย. ๖๓

๖๓๕

๑ พ.ย. ๖๓
๒ พ.ย. ๖๓
๓ พ.ย. ๖๓
๕ พ.ย. ๖๓
๙ พ.ย. ๖๓
๑๑ พ.ย. ๖๓
๑๕ พ.ย. ๖๓
๑๙ พ.ย. ๖๓
๒๐ พ.ย. ๖๓

๖๗๘
๓๐
๗๖๘๙
๑๓๓
๑๐๐๒
๑๐๑
๒๑๕
๐๐๒
๑ - ๖๐

วัน/เดือน/ปี

รำยกำร

จำนวนเงิน

จ่ายค่าถ่ายรูป
จ่ายค่าใบรับรองแพทย์
จ่ายมัดจาค่าจัดทาป้ายโฆษณาหาเสียงให้กับร้านกลิ่นสี
จ่ายมัดจาค่าจัดทาเสื้อให้กับร้านศรีเจริญ
จ่ายค่าจัดพิมพ์บัตรแนะนาตัว จานวน ๓,๐๐๐ ใบ
ได้รับสนับสนุนตึกแถวเพื่อใช้เป็นศูนย์รณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง จากนายสว่าง ร่าเริง
จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์รณรงค์
หาเสียงเลือกตั้ง

๒๕๐
๑๐๐
๑๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๖,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

-

๘,๐๐๐

-

๒,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ -

จ่ายค่าทาป้ายเพื่อติดตั้งหน้าศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง
จ่ายค่าจัดพิมพ์ใบปลิวหาเสียง จานวน ๑,๕๐๐ ใบ
จ่ายค่าสถานที่เพื่อจัดอบรมผู้ช่วยหาเสียง
จ่ายค่าจัดทาเสื้อส่วนที่เหลือให้กับร้านศรีเจริญ
จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ช่วยหาเสียง
จ่ายค่าจ้างจัดทาประกาศโฆษณาหาเสียง
ได้รับสนับสนุนค่าป้ายโฆษณา จากนายธงชัย ใจจริง
จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จานวน ๖๐ คน

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) – หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน -

๖๕๙,๓๕๐

-

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
** หมำยเหตุ เลขที่เอกสารเป็นการสมมติขึ้น
ส าหรั บ การปฏิ บั ติ จ ริ งจะบั น ทึ ก ตามเลขที่
เอกสารที่ใช้ประกอบ

(ลงชื่อ)

ชัย ชนะแน่

(
วันที่

ผู้สมัคร

นายชัย ชนะแน่
๑๕

)

/ มีนาคม / ๒๕๖๔

บัญชีรายจ่ายหน้าที่

๑

จากจานวน

๒

หน้า
๓๓

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค)

(ตัวอย่ำง)
บัญชีรำยจ่ำย

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ชัย
นามสกุล
ชนะแน่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม
วัน/เดือน/ปี
๒๓ พ.ย. ๖๓
๒ ธ.ค. ๖๓
๗ ธ.ค. ๖๓
๑๐ ธ.ค. ๖๓
๑๑ ธ.ค. ๖๓
๑๗ ธ.ค. ๖๓
๑๘ ธ.ค. ๖๓
๑๙ ธ.ค. ๖๓

เลขที่เอกสำร
๑๐๒
๓๒๔
๔๘๒๘๕๓๐
๕๖๑
๓๔๕
๑๗๖
๒๓๒
๖๑ - ๑๒๐

รำยกำร
จ่ายค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
จ่ายค่าจ้างทาสปอตโฆษณาหาเสียง
จ่ายค่าไฟฟ้าของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
จ่ายค่าเช่าเวทีปราศรัยหาเสียงพร้อมเครื่องเสียง
จ่ายค่าน้าของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
จ่ายค่าจ้างทาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับผู้ช่วยหาเสียง
จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จานวน ๖๐ คน

จำนวนเงิน
๕๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓,๕๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ -

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) - หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -

๖๕๙,๐๐๐

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
** หมำยเหตุ เลขที่เอกสารเป็นการสมมติขึ้น
ส าหรั บ การปฏิ บั ติ จ ริ งจะบั น ทึ ก ตามเลขที่
เอกสารที่ใช้ประกอบ

(ลงชื่อ)

ชัย ชนะแน่

(

นายชัย ชนะแน่

วันที่ ๑๕

)

/ มีนาคม / ๒๕๖๔

บัญชีรายจ่ายหน้าที่
๓๔

ผู้สมัคร

๒

จากจานวน

๒

หน้า

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง)

(ตัวอย่ำง)
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (ถ้ำมี)
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ชัย
นามสกุล
ชนะแน่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม
วัน/เดือน/ปี เลขที่เอกสำร
รำยกำร
๓ ม.ค. ๖๔ ๕๕๑๘๗๔๓ จ่ายค่าไฟฟ้าของเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๕ ม.ค. ๖๔ ๖๙๐๗๒๙๕ จ่ายค่าน้าของเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวนเงิน
๒,๕๐๐ ๓๐๐ -

๒,๘๐๐

รวมเงิน

-

จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) – สองพันแปดร้อยบาทถ้วน ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
** หมำยเหตุ เลขที่เอกสารเป็นการสมมติขึ้น
ส าหรั บ การปฏิ บั ติ จ ริ งจะบั น ทึ ก ตามเลขที่
เอกสารที่ใช้ประกอบ

(ลงชื่อ)
(
วันที่ ๑๕

ชัย ชนะแน่

ผู้สมัคร

นายชัย ชนะแน่

)

/ มีนาคม / ๒๕๖๔

รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหน้าที่

๑

จากจานวน

๑

หน้า
๓๕

กรณีผู้สมัครฯ หำเสียงคนเดียว

ตัวอย่ำง (๒)
กำรบันทึกบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง
(สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด)
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด โดยผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ออกประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ งประจ าจั งหวัด ดี งาม ได้ ก าหนดวงเงิน ค่ าใช้ จ่ ายในการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
นางสาวสุดใจ แก้วมังกร ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม
มีรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จะต้องยื่นต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดดีงาม ดังนี้
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓๖

นาเงินส่วนตัวมาใช้เพื่อการเลือกตั้ง จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าถ่ายรูป จานวน ๒๕๐ บาท และค่าใบรับรองแพทย์ จานวน ๑๐๐ บาท
จ่ายค่าจัดทาป้ายโฆษณาหาเสียง ให้แก่ร้านกลิ่นสี เป็นจานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าจัดทาเสื้อเพื่อใช้ในการหาเสียง ให้แก่ร้านศรีเจริญ จานวน ๒๐ ตัว ราคาตัวละ
๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
จ่ ายค่ า จ้ างพิ มพ์ บั ต รแนะน าตั ว ให้ แก่ ร้านช านาญการพิ ม พ์ จ านวน ๑,๐๐๐ ใบ
ราคาใบละ ๒ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จานวน ๓,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง จานวน ๒,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าจ้างพิมพ์ใบปลิวหาเสียง ให้แก่บริษัท ทูอินวัน จากัด จานวน ๑,๐๐๐ ใบ
ใบละ ๒ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าจ้างทาหมวกให้ร้านรุ่งโรจน์ จานวน ๒,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จานวน ๕,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าจ้างที มผู้ ช่วยหาเสี ยง จานวน ๑๐ คน วันละ ๓๕๐ บาท จานวน ๒๐ วัน
เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ)
พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับเงินทุกคน)
นาเงินส่วนตัวมาใช้เพื่อการเลือกตั้ง จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จานวน ๒ คัน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(ในกรณีนี้หำกไม่มีใบเสร็จรับเงิน ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตำมแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับเงิน)

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

จ่ายค่าจ้างทาสปอตโฆษณาเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าเช่าเวทีปราศรัยหาเสียง พร้อมเครื่องเสียงจานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จานวน ๕,๐๐๐ บาท
จ่ายค่าจ้างที มผู้ ช่วยหาเสี ยง จานวน ๑๐ คน วันละ ๓๕๐ บาท จานวน ๒๐ วัน
เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ)
พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับเงินทุกคน)

๓๗

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก)

(ตัวอย่ำง)
แบบบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ที่
มีนาคม

วันที่ ๑๕ เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ดีงาม
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
สุดใจ
นามสกุล แก้วมังกร
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายเลขประจาตัว ๐๐ อาเภอ/เขต ๑
จังหวัด ดีงาม ตามที่ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
บัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม

๑. แสดงรำยรับและรำยจ่ำย
รายรับ
รายจ่าย
- รายการจ่ายจริง
- รายการค้างจ่าย
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
๒. บัญชีรำยรับและรำยจ่ำย
บัญชีรายรับ
บัญชีรายจ่าย
๓. เอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย
- รายการจ่ายจริง
- รายการค้างจ่าย

พ.ศ. ๒๕๖๓

จานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
จานวน ๒๓๓,๓๕๐ บาท
จานวน
บาท
จานวน ๒๓๓,๓๕๐ บาท
จานวน
จานวน

๑
๑

หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๕๗
๕๗
-

หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(
๓๘

สุดใจ แก้วมังกร
นางสาวสุดใจ แก้วมังกร

ผู้สมัคร
)

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข)

(ตัวอย่ำง)
บัญชีรำยรับ
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
สุดใจ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
วัน/เดือน/ปี
๒๑ ต.ค. ๖๓
๒๒ พ.ย. ๖๓

นามสกุล
แก้วมังกร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม

เลขที่เอกสำร
รำยกำร
นาเงินส่วนตัวมาใช้เพื่อการเลือกตั้ง
นาเงินส่วนตัวมาใช้เพื่อการเลือกตั้ง

จำนวนเงิน
๒๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) – สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน -

๒๕๐,๐๐๐

-

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
** หมำยเหตุ เลขที่เอกสารเป็นการสมมติขึ้น
ส าหรั บ การปฏิ บั ติ จริ งจะบั น ทึ ก ตามเลขที่
เอกสารที่ใช้ประกอบ

(ลงชื่อ)
(
วันที่

สุดใจ แก้วมังกร

ผู้สมัคร

นางสาวสุดใจ แก้วมังกร )
๑๕ / มีนาคม / ๒๕๖๔
บัญชีรายรับหน้าที่

๑

จากจานวน

๑

หน้า
๓๙

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค)

(ตัวอย่ำง)
บัญชีรำยจ่ำย

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
สุดใจ
นามสกุล
แก้วมังกร
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม
วัน/เดือน/ปี
๒๒ ต.ค. ๖๓
๒๒ ต.ค. ๖๓
๒๗ ต.ค. ๖๓
๒๘ ต.ค. ๖๓
๓๐ ต.ค. ๖๓
๓๑ ต.ค. ๖๓
๒ พ.ย. ๖๓
๓ พ.ย. ๖๓
๙ พ.ย. ๖๓
๑๑ พ.ย. ๖๓
๒๐ พ.ย. ๖๓
๒๓ พ.ย. ๖๓
๒ ธ.ค. ๖๓
๑๐ ธ.ค. ๖๓
๑๘ ธ.ค. ๖๓
๑๙ ธ.ค. ๖๓

เลขที่เอกสำร
๙๕/๖๓
๑๙๗/๖๓
๑๑๙
๙๙๕
๕๖๙๐
๑๐๕๕
๓๙
๗๖๘๙
๑๐๐๒
๑๐๑
๑ – ๑๐
๑๐๒
๓๒๔
๕๖๑
๒๓๒
๑๑ – ๒๐

รำยกำร
จ่ายค่าถ่ายรูป
จ่ายค่าใบรับรองแพทย์
จ่ายค่าจัดทาป้ายโฆษณาหาเสียงให้กับร้านกลิ่นสี
จ่ายค่าจัดทาเสื้อให้กับร้านศรีเจริญ
จ่ายค่าจัดพิมพ์บัตรแนะนาตัว จานวน ๑,๐๐๐ ใบ
จ่ายค่าโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง
จ่ายค่าจัดพิมพ์ใบปลิวหาเสียง จานวน ๑,๐๐๐ ใบ
จ่ายค่าจ้างทาหมวกให้กับร้านรุ่งโรจน์
จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ช่วยหาเสียง
จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จานวน ๑๐ คน
จ่ายค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
จ่ายค่าจ้างทาสปอตโฆษณาหาเสียง
จ่ายค่าเช่าเวทีปราศรัยหาเสียงพร้อมเครื่องเสียง
จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับผู้ช่วยหาเสียง
จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จานวน ๑๐ คน

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) –สองแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน -

จำนวนเงิน
๒๕๐
๑๐๐
๒๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

-

๒๓๓,๓๕๐

-

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
** หมำยเหตุ เลขที่เอกสารเป็นการสมมติขึ้น
ส าหรั บ การปฏิ บั ติ จ ริ งจะบั น ทึ ก ตามเลขที่
เอกสารที่ใช้ประกอบ

(ลงชื่อ)
(
วันที่

สุดใจ แก้วมังกร
นางสาวสุดใจ แก้วมังกร
๑๕

/ มีนาคม / ๒๕๖๔

บัญชีรายจ่ายหน้าที่
๔๐

ผู้สมัคร
)

๑

จากจานวน

๑

หน้า

กรณีผู้สมัครฯ หำเสียงเป็นทีม

ตัวอย่ำง (๓)
กำรบันทึกบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง
(สมำชิกสภำเทศบำลตำบล)
ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ออก
ประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสุจริต ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดดีงาม ได้กาหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลสุจริต จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
นายมุ่งมั่น ทาดี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสุจริต ในนามทีมพัฒ นา
เมืองสุจริต มีรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จะต้องยื่นต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดดีงาม ดังนี้
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นาเงินส่วนตัวมาใช้เพื่อการเลือกตั้ง จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าถ่ายรูป จานวน ๒๕๐ บาท และค่าใบรับรองแพทย์ จานวน ๑๐๐ บาท
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าจ้างจัดทาเสื้อทีมพัฒนาเมืองสุจริต ให้แก่ ร้านศรีเจริญ เพื่อใช้ในการหาเสียง
จ านวน ๑๒๐ ตั ว ราคาตั ว ละ ๑๐๐ บาท เป็ น เงิน ๑๒,๐๐๐ บาท โดยหาเสี ย ง
ร่วมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสุจริตอีกจานวน ๕ คน
(ดังนั้น นำยมุ่งมั่น ทำดี ต้องคำนวณค่ำใช้จ่ำยเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บำท)
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าจ้างพิมพ์บัตรแนะนาตัว จานวน ๕๐๐ ใบ ราคาใบละ ๒ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายโชค ดีเสมอ นารถยนต์มาให้ใช้ในการหาเสียง จานวน ๑ คัน วันละ ๑,๕๐๐ บาท
เป็นเวลา ๑๐ วัน เป็นจานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยไม่คิดค่าตอบแทน
(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ)
พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน)
๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง จานวน ๒,๐๐๐ บาท
๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
จ่ายค่าจ้างจัดพิมพ์ใบปลิวหาเสียง ให้แก่บริษัท ทูอินวัน จากัด จานวน ๕๐๐ ใบ
ใบละ ๒ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จานวน ๒,๕๐๐ บาท
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าจ้างจัดทาป้ายโฆษณาหาเสียงทีมพัฒนาเมืองสุจริต ให้แก่ ร้านกลิ่นสี เป็นเงิน
๖๐,๐๐๐ บาท โดยหาเสียงร่วมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาเทศบาลตาบล
สุจริตอีกจานวน ๕ คน
(ดังนั้น นำยมุ่งมั่น ทำดี ต้องคำนวณค่ำใช้จ่ำยเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บำท)
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายธงชัย ใจจริง จ่ายค่าเช่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ให้กับร้านเทคโนซาวด์
จานวน ๒,๐๐๐ บาท แทนนายมุ่งมั่น ทาดี
(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ)
พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน)

๔๑

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

๒๕ กันยายน ๒๕๖๔

๔๒

จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จานวน ๑๐ คน วันละ ๓๕๐ บาท จานวน ๑๐ วัน
เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท
(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ)
พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับเงินทุกคน)
จ่ายค่ามัดจาจ้างจัดทาสติกเกอร์เพื่อใช้ในการหาเสียง เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
(ค่าจัดทาสติกเกอร์เพื่อใช้ในการหาเสียง เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท)
จ่ายค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จานวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
เป็นเวลา ๓ วัน เป็นจานวนเงิน ๔,๕๐๐ บาท
(ในกรณีนี้หำกไม่มีใบเสร็จรับเงิน ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตำมแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับเงิน)
จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จานวน ๒,๕๐๐ บาท
จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จานวน ๑๐ คน วันละ ๓๕๐ บาท จานวน ๕ วัน
เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท
(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ)
พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับเงินทุกคน)
จ่ายค่าทาสติกเกอร์เพื่อใช้ในการหาเสียงส่วนที่เหลือ จานวน ๑,๐๐๐ บาท

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก)

(ตัวอย่ำง)
แบบบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง
วันที่ ๑๕ เดือน

ที่
พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ดีงาม
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) มุ่งมั่น
นามสกุล ทาดี
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสุจริต หมายเลขประจาตัว ๐๐ อาเภอ/เขต ๒
จังหวัด ดีงาม ตามที่ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
บัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

ถึงวันที่

๑๙

๑. แสดงรำยรับและรำยจ่ำย
รายรับ
รายจ่าย
- รายการจ่ายจริง
- รายการค้างจ่าย
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
๒. บัญชีรำยรับและรำยจ่ำย
บัญชีรายรับ
บัญชีรายจ่าย
๓. เอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย
- รายการจ่ายจริง
- รายการค้างจ่าย

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวน

๑๑๗,๐๐๐ บาท

จานวน
จานวน
จานวน

๙๕,๘๕๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๙๖,๘๕๐ บาท

จานวน
จานวน

๑
๒

หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔
๕๓
๕๒
๑

หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

มุ่งมั่น ทาดี
นายมุ่งมั่น ทาดี

ผู้สมัคร
)
๔๓

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข)

(ตัวอย่ำง)
บัญชีรำยรับ
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
มุ่งมั่น
นามสกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสุจริต
วัน/เดือน/ปี
๒๐ ก.ค. ๖๔
๓๑ ก.ค. ๖๔
๑๙ ส.ค. ๖๔

ทาดี

เลขที่เอกสำร
รำยกำร
นาเงินส่วนตัวมาใช้เพื่อการเลือกตั้ง
ได้รับการสนับสนุนรถยนต์มาใช้ในการหาเสียง
๐๐๑
จากนายโชค ดีเสมอ
ได้รับการสนับสนุนค่าเช่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
๐๐๒
จากนายธงชัย ใจจริง

จำนวนเงิน
๑๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) –หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน -

-

๑๑๗,๐๐๐

-

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
** หมำยเหตุ เลขที่เอกสารเป็นการสมมติขึ้น
ส าหรั บ การปฏิ บั ติ จริ งจะบั น ทึ ก ตามเลขที่
เอกสารที่ใช้ประกอบ

(ลงชื่อ)

มุ่งมั่น ทาดี

(
วันที่

นายมุ่งมั่น ทาดี
๑๕

)

/ พฤศจิกายน / ๒๕๖๔

บัญชีรายรับหน้าที่
๔๔

ผู้สมัคร

๑

จากจานวน

๑

หน้า

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค)

(ตัวอย่ำง)
บัญชีรำยจ่ำย
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
มุ่งมั่น
นามสกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสุจริต
วัน/เดือน/ปี
๒๒ ก.ค. ๖๔
๒๒ ก.ค. ๖๔
๒๘ ก.ค. ๖๔
๓๐ ก.ค. ๖๔

เลขที่เอกสำร
๗๒/๖๔
๘๑๖/๖๔
๑๐๓๒
๙๑๗๓

๓๑ ก.ค. ๖๔

๐๐๑

๒ ส.ค. ๖๔
๓ ส.ค. ๖๔
๑๑ ส.ค. ๖๔
๑๕ ส.ค. ๖๔

๕๑
๗๙๑๑
๑๓๓
๑๕๓๔

๑๙ ส.ค. ๖๔

๐๐๒

๒๐ ส.ค. ๖๔
๒๒ ส.ค. ๖๔

๑ - ๑๐
๑๒๓

๒๓ ส.ค. ๖๔
๑๖ ก.ย. ๖๔
๑๗ ก.ย. ๖๔

๑๑๐
๑๘๑
๑๑ - ๒๐

ทาดี

รำยกำร
จ่ายค่าถ่ายรูป
จ่ายค่าใบรับรองแพทย์
จ่ายค่าจัดทาเสื้อให้กับร้านศรีเจริญ
จ่ายค่าจัดพิมพ์บัตรแนะนาตัว จานวน ๕๐๐ ใบ
ได้รับสนับสนุนรถยนต์มาใช้ในการหาเสียง จาก
นายโชค ดีเสมอ
จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง
จ่ายค่าจ้างจัดพิมพ์ใบปลิวหาเสียง จานวน ๕๐๐ ใบ
จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ช่วยหาเสียง
จ่ายค่าจ้างจัดทาป้ายโฆษณาหาเสียงทีมพัฒนา
เมืองสุจริต โดยหาเสียงร่วมกับผู้สมัคร ส.ทต. อีก ๕ คน
ได้รับสนับสนุนค่าเช่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
จากนายธงชัย ใจจริง
จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จานวน ๑๐ คน
จ่ายมัดจาค่าจ้างจัดทาสติกเกอร์เพื่อใช้ในการหา
เสียง
จ่ายค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการหาเสียง
จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับผู้ช่วยหาเสียง
จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จานวน ๑๐ คน

จำนวนเงิน
๒๕๐
๑๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

-

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๕๐๐
๑๐,๐๐๐

-

๒,๐๐๐ -

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) – เก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน -

๓๕,๐๐๐
๕๐๐

-

๔,๕๐๐
๒,๕๐๐
๑๗,๕๐๐

-

๙๕,๘๕๐

-

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
** หมำยเหตุ เลขที่เอกสารเป็นการสมมติขึ้น (ลงชื่อ)
ส าหรั บ การปฏิ บั ติ จ ริ งจะบั น ทึ ก ตามเลขที่
(
เอกสารที่ใช้ประกอบ

วันที่

มุ่งมั่น ทาดี

ผู้สมัคร

นายมุ่งมั่น ทาดี

)

๑๕ / พฤศจิกายน / ๒๕๖๔
บัญชีรายจ่ายหน้าที่

๑

จากจานวน

๑

หน้า
๔๕

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง)

(ตัวอย่ำง)
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (ถ้ำมี)
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
มุ่งมั่น
นามสกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสุจริต

ทาดี

วัน/เดือน/ปี เลขที่เอกสำร
รำยกำร
๒๕ ก.ย. ๖๔
๕๕๑
จ่ายค่าทาสติกเกอร์เพื่อใช้ในการหาเสียงส่วนที่เหลือ

จำนวนเงิน
๑,๐๐๐ -

๑,๐๐๐

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) – หนึ่งพันบาทถ้วน -

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
** หมำยเหตุ เลขที่เอกสารเป็นการสมมติขึ้น
ส าหรั บ การปฏิ บั ติ จ ริ งจะบั น ทึ ก ตามเลขที่
เอกสารที่ใช้ประกอบ

มุ่งมั่น ทาดี
(

นายมุ่งมั่น ทาดี

)

วันที่ ๑๕ / พฤศจิกายน / ๒๕๖๔

รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหน้าที่
๔๖

ผู้สมัคร

๑

จากจานวน

๑

หน้า

-

ภำคผนวก ๔
ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง
ประเภทของค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๗

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นตัวอย่าง ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ประเภทค่ าใช้ จ่ ายในการเลื อ กตั้ งของผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งเป็ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ ค่าสมัครรับเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสมัครรับเลือกตั้ง
(๒) ค่าจ้ างแรงงาน ได้ แก่ ค่าจ้ างผู้ ช่ วยหาเสี ยง ค่ าจ้างในการปิ ดป้ ายโฆษณาหาเสี ยง ค่ าจ้ าง
แจกใบปลิ ว แผ่นพับ รวมทั้งค่าจ้างแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการเลือกตั้ง และไม่มีพฤติการณ์ ที่ส่อไปในการ
กระทาความผิดกฎหมายเลือกตั้ง
(๓) ค่าจ้ างทาของ ได้แก่ ค่าจ้างทาเสื้อแจ็กเก็ต หมวก และเสื้อยืด หรื ออื่น ๆ สาหรับผู้ สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยหาเสียง
(๔) ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ ได้แก่ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าผลิตสื่อเพื่อการออกอากาศ รวมถึง
ค่าโฆษณาอื่นที่เป็นการกระทาเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
(๕) ค่าจัดทาป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง
(๖) ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน อีเมล์ เอสเอ็มเอส สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท
(๗) ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุ และอุปกรณ์สาหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
(๘) ค่าเช่าสถานที่ และค่าตกแต่งสถานที่ ได้แก่ ค่าเช่าส านักงานเพื่อเป็นศูนย์รณรงค์ หาเสียง
เลือกตั้ง ค่าเช่าสถานที่เพื่อปราศรัยหาเสียง

๔๘

(๙) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมารถยนต์ เรือยนต์หรือยานพาหนะอื่น ๆ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
(๑๐) ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้ง
(๑๑) ค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ช่วยหาเสียง ได้แก่ ค่าอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
(๑๒) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายอิทธิพร บุญประคอง)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

๔๙

๕๐

