
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารตรวจสอบรายการค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ 
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  เพ่ือให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๖๑   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๖๗   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบฉบับนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วนัถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ

รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ข้อ ๔ ในระเบียบฉบับนี ้
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบง่เขตเลอืกตั้ง 
“พรรคการเมือง”  หมายความวา่  พรรคการเมืองที่สง่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อ   
“คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายใน  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจ าศูนย์ปฏิบัตงิานการตรวจสอบ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถงึ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานครด้วย 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวดั

และกรุงเทพมหานคร 
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ข้อ ๕ เม่ือได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง  ให้หัวหน้าส่วนราชการดังต่อไปนี้  
เสนอชื่อผู้แทนของส่วนราชการที่มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชหีรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
กับการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  เป็นคณะกรรมการตรวจสอบแบบบัญชรีายชื่อ   

(๑) กระทรวงมหาดไทย 
(๒) กระทรวงพาณิชย์ 
(๓) กรมบัญชีกลาง 
(๔) กรมสรรพากร 
(๕) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(๖) ส านักงบประมาณ 
(๗) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
ส าหรับกรุงเทพมหานคร  ให้ผู้อ านวยการประสานไปยังหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง   

เ พ่ือให้เสนอชื่อผู้แทนของส่วนราชการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบแบบแบ่งเขตเลือกตั้งประจ า
กรุงเทพมหานคร 

ส าหรับจังหวัด  ให้ผู้อ านวยการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการเสนอรายชื่อผู้แทน 
ของส่วนราชการตามวรรคหนึ่งหรือส่วนราชการภายในจังหวัดนั้นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร    
เพ่ือแต่งตั้งให้ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบแบบแบ่งเขตเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

ข้อ ๖ การแต่งตั้งบุคคลตามข้อ  ๕  ให้เลขาธิการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
แบบบัญชีรายชื่อ  และให้ผู้อ านวยการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    
รวมทั้งแต่งตั้งพนักงานของส านักงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการด้วย   โดยให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบประชุมเลือกกันเองใหค้นหนึ่งเป็นประธาน   

เ พ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ต ามที่ไ ด้รับมอบหมายเกี่ย วกับ  
การตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ส านักงานอาจจัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ  
แก่คณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวด้วยก็ได้ 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท าการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ 
พรรคการเมืองและผู้สมัคร  ดังนี้ 

(๑) การตรวจสอบบัญชี   เป็นการตรวจสอบความถูกต้องโดยทั่วไปของการจัดท าบัญชี    
การบันทึกบัญชี  ว่าเป็นไปโดยถูกต้อง   และเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีความถูกต้อง   
น่าเชื่อถือ  และสอดคล้องกันหรือไม่  รวมทั้งการตรวจสอบเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของที่มาของ 
เอกสารหลักฐานและการบันทกึบัญช ี  

(๒) ตรวจสอบเร่ืองเฉพาะ  ซึ่งอาจใช้รายงานการตรวจสอบการหาเสียงเลือกตั้งของส านกังาน  
หรือองค์กรเอกชน  หรือบุคคลใด  (ถ้ามี) 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มีนาคม   ๒๕๖๖



(๓) ตรวจสอบอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ   ผู้อ านวยการ  เลขาธิการ  หรือ
คณะกรรมการเห็นสมควร 

ในการด าเนินการตรวจสอบ  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการเรียกให้หัวหน้า 
พรรคการเมือง  ผู้สมัคร  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมได้  ทั้งนี ้  
หากบุคคลดังกล่าวไม่ด าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือไม่จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม  ให้ด าเนินการตรวจสอบ
ตามหลักฐานที่มี  และเสนอต่อเลขาธกิารหรือผู้อ านวยการ  แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาต่อไป   

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ  ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเลือกตั้งของ 
พรรคการเมือง  หรือของผู้สมัคร  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดการยื่นบัญช ี
รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

กรณีด าเนินการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่ง  ให้ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบ 
ต่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการ  แล้วแต่กรณี  ได้อีกไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา  
ตามวรรคหนึ่ง  พร้อมทั้งแสดงเหตุผลแห่งการล่าช้าด้วย   

อัตราค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ  วันละ  ๕๐๐  บาท   
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการหรือผู้อ านวยการจัดท าประกาศผลการตรวจสอบบัญชีรายรับและ 

รายจ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองหรือของผู้สมัคร  แล้วแต่กรณี  ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ครบระยะเวลาการตรวจสอบตามข้อ  ๘  พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

การประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ให้ประกาศหรือเผยแพร่ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดทีป่ระชาชนทั่วไปสามารถเขา้ถึงได้โดยสะดวก  

ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการและผู้อ านวยการรายงานการด าเนินการตามข้อ  ๙  ให้คณะกรรมการ 
ทราบภายในสิบห้าวันนบัจากด าเนนิการตามข้อ  ๙  แล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๑ การเลือกตั้งแทนต าแหนง่ที่วา่งของผู้สมัคร  ให้ผู้อ านวยการด าเนินการตามระเบียบนี ้  
ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น   คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้นหรือผ่อนผัน 

การปฏิบัติตามความในระเบียบนีไ้ด้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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