
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลอืกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่ส่งผู้ส มัคร  
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  เพ่ือให้มีความชัดเจนและมีความเหมาะสมสอดคล้อง 
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการการเลือกตั้ง   
จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและ
รายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบฉบับนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วนัถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งของผู้สมัคร

และพรรคการเมือง  ทั้งนี้  ให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่บุคคลใด ๆ   จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน 
หรือน ามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง   โดยผู้สมัครหรือ  
พรรคการเมืองนั้นยินยอมหรือไม่คัดค้าน  ในกรณีที่น าทรัพย์สินมาให้ใช้  ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือ 
ค่าตอบแทนตามปกติในทอ้งที่นัน้   

“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่คณะกรรมการประกาศก าหนดให้เป็นวนัเลือกตั้ง 
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบง่เขตเลอืกตั้ง   
“พรรคการเมือง”  หมายความวา่  พรรคการเมืองที่สง่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อ   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถงึ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานครด้วย 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มีนาคม   ๒๕๖๖



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

และกรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น   คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้นหรือผ่อนผัน 

การปฏิบัติตามความในระเบียบนีไ้ด้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ การใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  ให้รวมถึงบรรดาเงิน
หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลใด  ๆ   จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน   
รวมถึงการให้ใช้สถานที่  ยานพาหนะ  ทรัพย์สิน  โดยไม่คิดค่าตอบแทน  เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง    
โดยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นยินยอมหรือไม่คัดค้าน  ในกรณีที่น าทรัพย์สินมาให้ใช้  ให้ค านวณ 
ตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการจัดให้แก่ผู้สมัคร 
และพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน 

ข้อ ๗ ให้ผู้สมัครแต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมืองจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายใน 
การเลือกตั้ง  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้วและที่ยังค้างช าระ  รวมทั้ง 
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง   และผู้สมัครหรือหัวหน้า 
พรรคการเมือง  แล้วแต่กรณี  ต้องลงลายมือชื่อรับรองความถกูต้องครบถ้วนของบัญชรีายรับและรายจ่าย 

การบันทึกบัญชีทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึก   เช่น  ใบรับเงิน  
ใบเสร็จรับเงิน  ใบส าคัญรับเงิน  ใบรับรองการจ่ายเงิน  ใบรับทรัพย์สิน  และเอกสารหลักฐานแห่งหนี้   
เป็นต้น 

เ พ่ือให้ผู้สมัครแต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมืองเข้าใจบทบาทหน้าที่   และมีความรู้ 
ความเข้าใจในข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ ายในการเลือกตั้ง 
ส านักงานอาจจัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัตดิ้วยก็ได้ 

ข้อ ๘ ให้ผู้สมัครแต่ละคน  ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  รวมทั้งหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อผู้อ านวยการด้วยตนเอง  หรือมอบอ านาจเป็นหนังสอื 
ให้ผู้อื่นยื่นแทน  ภายในเกา้สิบวันนับจากวันเลือกตั้ง   

ส าหรับพรรคการเมือง  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อเลขาธิการด้วยตนเอง   หรือ 
มอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผูอ้ื่นยืน่แทน  ภายในเก้าสิบวนันบัจากวันเลือกตั้ง   

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มีนาคม   ๒๕๖๖



ให้ผู้อ านวยการและเลขาธิการรายงานผลการรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  ให้คณะกรรมการทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันครบก าหนด 
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตัง้ 

การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลอืกตัง้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  อาจยื่นด้วยวิธกีารอืน่
ตามที่ส านักงานประกาศก าหนดก็ได ้

ข้อ ๙ ให้ผู้อ านวยการหรือเลขาธิการเปิดเผยรายงานสรุปรายรับและรายจ่ายของผู้ส มัคร  
แต่ละคนหรือของพรรคการเมือง  แล้วแต่กรณี  ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปภายในสามสิบวนันบัแต่
วันที่ครบก าหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

การประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ให้ประกาศหรือเผยแพร่ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดทีป่ระชาชนทั่วไปสามารถเขา้ถึงได้โดยสะดวก  

หมวด  ๒ 
การจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร 

 
 

ข้อ ๑๐ เงินที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร  ได้แก่ 
(๑) เงินที่พรรคการเมืองจัดสรรให้ 
(๒) เงินหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผูส้มัคร 
(๓) การรับบริจาคเพ่ือใช้ในการเลือกตั้ง 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้จ่ายหรือรับวา่จะจ่ายแทน 
ข้อ ๑๑ การรับเงินหรือทรัพย์สินทุกคร้ัง  ให้ผู้สมัครรวบรวมหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยส์นิ  

ดังนี้ 
(๑) การรับเงินหรือทรัพย์สินตามข้อ  ๑๐  (๑)  (๒)  (๓)  ให้ผู้สมัครจัดท าใบรับเงิน/ทรัพยส์นิ  

ตาม  ส.ส./ข.  ๑  เพ่ือเป็นหลักฐานในการบันทึกรายการบัญชีรายรับของผูส้มัคร 
(๒) กรณีที่ผู้สมัครยินยอมให้บุคคลใด ๆ  จ่ายหรือจ่ายแทน  ตามข้อ  ๑๐  (๔)  ให้ผู้สมัคร

จัดท าใบรับเงิน/ทรัพยส์ิน  (ที่ผู้อื่นจ่ายแทน)  ตาม  ส.ส./ข.  ๒  พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้จ่ายหรือผู้จ่ายแทนประกอบด้วย   

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินทุกคร้ัง  ให้ผู้สมัครรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน  ดังนี้ 
(๑) การจ่ายเงินให้เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับช าระเงิน  รวมถึงกรณีที่บุคคลใด ๆ  จ่ายหรือ

จ่ายแทน  ตามข้อ  ๖  ให้เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับช าระเงินเชน่กัน  หากการจ่ายเงินรายใดไม่อาจเรียก 
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  ให้ผู้สมัครจัดท าใบส าคัญรับเงิน  ตาม  ส.ส./ข.  ๓  พร้อมทั้งแนบส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับเงินด้วย   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มีนาคม   ๒๕๖๖



(๒) ในกรณีที่เป็นรายจ่ายปลีกย่อยซึ่งตามลักษณะการจ่ายไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้รับหรือออกใบส าคัญรับเงินตาม  (๑)  ได้  รวมทั้งกรณีที่ผู้สมัครน าทรัพย์สินของตนเองหรือยินยอม  
ให้บุคคลใด ๆ   น าทรัพย์สินมาให้ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง   ตามข้อ  ๖  ให้ผู้สมัครจัดท าใบรับรอง 
การจ่ายเงิน/ทรัพย์สิน  ตาม  ส.ส./ข.  ๔ 

(๓) หลักฐานการจ่ายเงินต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก  การแก้ไขหลักฐานให้ใชข้ีดฆ่าแล้วพิมพ์
หรือเขียนใหม่  และให้ผู้รับเงนิลงลายมือชื่อก ากบัไวทุ้กแห่ง 

ข้อ ๑๓ ในการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัคร  ให้เป็นไปตามแบบพิมพ์ท้ายระเบยีบ   
ดังนี้ 

(๑) บัญชีรายรับ  ตาม  ส.ส./ข.  ๕   
(๒) บัญชีรายจ่าย  ตาม  ส.ส./ข.  ๖ 
(๓) บัญชีจ่ายแทนกัน  ตาม  ส.ส./ข.  ๗ 
(๔) บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ตาม  ส.ส./ข.  ๘ 
ข้อ ๑๔ ให้ผู้สมัครรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่จะต้องจ่ายเงิน  

เพ่ือประกอบการจัดท าบัญชีตามข้อ  ๑๓  (๔) 
ข้อ ๑๕ ให้ผู้สมัครจัดท ารายงานรายรับและรายจ่าย  ตาม  ส.ส./ข.  ๙  และสรุปยอดรวม 

การใช้จ่ายในการเลือกตั้งพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการบัญชี    
ในแบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง   ตาม  ส.ส./ข.  ๑๐  โดยจัดท า 
แบบละ  ๒  ชุด  เพ่ือประกอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

หมวด  ๓ 
การจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง 

 
 

ข้อ ๑๖ เงินที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง  ได้แก่ 
(๑) เงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมือง 
(๒) การรับบริจาคเพ่ือใช้ในการเลือกตั้ง 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้จ่ายหรือรับวา่จะจ่ายแทน 
ข้อ ๑๗ การรับเงินหรือทรัพย์สินทุกคร้ัง  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองรวบรวมหลักฐานการรับเงนิ 

หรือทรัพย์สิน  ดังนี้ 
(๑) การรับเงินหรือทรัพย์สินตามข้อ  ๑๖  (๑)  (๒)  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดท าใบรับเงนิ/

ทรัพย์สิน  ตาม  ส.ส./บช.  ๑  เพ่ือเป็นหลักฐานในการบันทึกรายการบัญชรีายรับของพรรคการเมือง   
(๒)  กรณีที่พรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลใด   ๆ  จ่ายหรือจ่ายแทน  ตามข้อ  ๑๖  (๓)   

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดท าใบรับเงิน/ทรัพย์สิน  (ที่ผู้อื่นจ่ายแทน)  ตาม  ส.ส./บช.  ๒  พร้อมทั้ง 
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูจ่้ายหรือผู้จ่ายแทนประกอบด้วย   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มีนาคม   ๒๕๖๖



ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินทุกคร้ัง  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน  ดังนี้ 
(๑) การจ่ายเงินให้เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับช าระเงิน  รวมถึงกรณีที่บุคคลใด ๆ  จ่ายหรือ

จ่ายแทน  ตามข้อ  ๖  ให้เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับช าระเงินเชน่กัน  หากการจ่ายเงินรายใดไม่อาจเรียก 
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้   ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดท าใบส าคัญรับเงิน  ตาม  ส.ส./บช.  ๓   
พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูรั้บเงนิด้วย 

(๒) ในกรณีที่เป็นรายจ่ายปลีกย่อยซึ่งตามลักษณะการจ่ายไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้รับหรือออกใบส าคัญรับเงินตาม  (๑)  ได้  รวมทั้งกรณีที่พรรคการเมืองน าทรัพย์สินของตนเองห รือ
ยินยอมให้บุคคลใด ๆ   น าทรัพย์สินมาให้ใช้ในการหาเสียงเลอืกตั้ง  ตามข้อ  ๖  ให้หัวหน้าพรรคการเมือง 
จัดท าใบรับรองการจ่ายเงิน/ทรัพย์สิน  ตาม  ส.ส./บช.  ๔ 

(๓) หลักฐานการจ่ายเงินต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก  การแก้ไขหลักฐานให้ใชข้ีดฆ่าแล้วพิมพ์
หรือเขียนใหม่  และให้ผู้รับเงนิลงลายมือชื่อก ากบัไวทุ้กแห่ง 

ข้อ ๑๙ การจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของพรรคการเมือง  ให้เป็นไปตามแบบพิมพ์ท้ายระเบียบ   
ดังนี้ 

(๑) บัญชีรายรับ  ตาม  ส.ส./บช.  ๕   
(๒) บัญชีรายจ่าย  ตาม  ส.ส./บช.  ๖ 
(๓) บัญชีจ่ายแทนกัน  ตาม  ส.ส./บช.  ๗ 
(๔) บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ตาม  ส.ส./บช.  ๘ 
ข้อ ๒๐ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่จะต้อง

จ่ายเงินเพ่ือประกอบการจัดท าบัญชีตามข้อ  ๑๙  (๔) 
ข้อ ๒๑ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดท ารายงานรายรับและรายจ่าย   ตาม  ส.ส./บช.  ๙   

และสรุปยอดรวมการใช้จ่ายในการเลือกตั้งพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการลง
รายการบัญชี  ในแบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง  ตาม  ส.ส./บช.  ๑๐  
โดยจัดท าแบบละ  ๒  ชุด  เพ่ือประกอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มีนาคม   ๒๕๖๖



 
 

แบบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
แบบพิมพ์ประกอบการบันทึกบัญชีของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 
 ส.ส./ข. 1  ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน 
 ส.ส./ข. 2  ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน (ที่ผู้อื่นจ่ายแทน) 
 ส.ส./ข. 3  ใบส าคัญรับเงิน 
 ส.ส./ข. 4  ใบรับรองการจ่ายเงิน/ทรัพย์สิน 
 ส.ส./ข. 5  บัญชีรายรับ 
 ส.ส./ข. 6  บัญชีรายจ่าย 
 ส.ส./ข. 7  บัญชีจ่ายแทนกัน 
 ส.ส./ข. 8  บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 ส.ส./ข. ๙  รายงานรายรับและรายจ่าย  
 ส.ส./ข. 10  แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง 
 
แบบพิมพ์ประกอบการบันทึกบัญชีของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ 
 
 ส.ส./บช. 1  ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน 
 ส.ส./บช. 2  ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน (ที่ผู้อื่นจ่ายแทน) 
 ส.ส./บช. 3  ใบส าคัญรับเงิน 
 ส.ส./บช. 4  ใบรับรองการจ่ายเงิน/ทรัพย์สิน 
 ส.ส./บช. 5  บัญชีรายรับ  
 ส.ส./บช. 6  บัญชีรายจ่าย 
 ส.ส./บช. 7  บัญชีจ่ายแทนกัน 
 ส.ส./บช. 8  บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 ส.ส./บช. 9  รายงานรายรับและรายจ่าย  
 ส.ส./บช. 10  แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง 
 
 
 
 



 
 

ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน 
 เลขที่  
 วันที่ เดือน พ.ศ.  

 ข้าพเจ้า นามสกุล  
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หมายเลข  เขตเลือกตั้งที่   

จังหวัด     พรรค     อยู่บ้านเลขท่ี     หมู่ที ่      

ซอย           ถนน      ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต    

จังหวัด    ได้รับเงิน/ทรัพย์สิน ส าหรับใช้ในการเลือกตั้งตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  เงินสด 
  เช็คธนาคาร สาขา หมายเลข  
  อ่ืนๆ (รายการเทียบเท่าเงินสด) (ระบุ)  
  จ านวนเงิน     บาท (      ) 
  ทรัพย์สิน (ระบุ)     ค านวณเป็นจ านวนเงิน         บาท 
 
จาก  เงินทีพ่รรคการเมืองจัดสรรให้ 
  เงินหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้สมัคร 
  การรับบริจาคเพ่ือใช้ในการเลือกตั้ง 

 

 
 

(ลงชื่อ)                  ผูส้มัคร 

   (               ) 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ : การรับบริจาคเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
  พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบข้อ ๕๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓        

     

 ส.ส./ข. ๑ 
 



 
 

ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน (ที่ผู้อื่นจ่ายแทน) 
 เลขที่  

  วันที่ เดือน พ.ศ.  

 ข้าพเจ้า       นามสกุล     
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หมายเลข  เขตเลือกตั้งที่   
จังหวัด    พรรค    อยู่บ้านเลขท่ี   หมู่ที่  
ซอย    ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต     จังหวัด      ได้รับเงิน/ทรัพย์สินจาก 
  นาย/นาง/นางสาว นามสกุล  
  เลขประจ าตัวประชาชน ทีอ่ยู่เลขที่ หมู่ที่ ซอย  
  ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
  จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์    
  บริษัทจ ากัด (มหาชน)/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วน  
  อาคาร เลขที่ หมู่ที่ ซอย  
  ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
  จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์    
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  (ให้ระบุรายละเอียดแต่ละรายการ ) 

  

           (ลงชื่อ)               ผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน 
(    ) 

วันที่          /          /         . 
 

           (ลงชื่อ)             ผู้รับเงิน/ทรัพย์สิน 
(    ) 

 
(ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน/ทรัพย์สินของผู้สมัคร  ในกรณีท่ีบุคคลใด ๆ จ่าย หรือรับว่าจะจ่ายแทน โดยผู้สมัครยินยอมหรือไม่คัดค้าน) 

 

ล าดับที่ รายละเอียดการรับเงิน/ทรัพย์สิน 
ค านวณเป็น 
จ านวนเงิน 

หมายเหตุ 

     
     
     
     
     

รวมเงิน    
จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

ส.ส./ข. 2 



 

ใบส าคัญรับเงิน 
 เลขที่  
  วันที่ เดือน พ.ศ.  

 ข้าพเจ้า       นามสกุล      
หมายเลขประจ าตัวประชาชน อยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ซอย  
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
จังหวัด  หมายเลขโทรศัพท์  

 ได้รับเงินจาก                                       ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หมายเลข เขตเลือกตั้งที ่ จังหวัด  
พรรค ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
(ลงชื่อ)     ผู้รับเงิน 

                                               (             ) 

 

(ลงชื่อ)     ผู้จ่ายเงิน 

                                              (            ) 
 

 

 

(ใช้เป็นหลักฐานส าหรับบันทึกการจ่ายเงิน กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้เท่าน้ัน เช่น ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น  
พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน) 

ล าดับที่ รายละเอียดการรับเงิน จ านวนเงิน/บาท 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวมเงิน   

จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

ส.ส./ข. 3 



 

ใบรับรองการจ่ายเงิน/ทรัพย์สิน 

 เลขที่  

  วันที่ เดือน พ.ศ.  
 ข้าพเจ้า นามสกุล  
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หมายเลข  เขตเลือกตั้งที่    
จังหวัด     พรรค    อยู่บ้านเลขท่ี    
หมู่ที่  ซอย   ถนน    ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต    จังหวัด      

 ขอรับรองว่าได้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

(ลงชื่อ)        ผู้สมัคร 
                                                (                                    ) 
 
 
 
 

 
 
 

(ใช้เป็นหลักฐานส าหรับบันทึกการจ่ายเงินในกรณีที่เป็นรายจ่ายปลีกย่อยซึ่งไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน และไม่สามารถออกใบส าคัญรับเงินได้เท่านั้น) 

 

ล าดับที่ รายละเอียดการจ่ายเงิน/ทรัพย์สิน จ านวนเงิน หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเงิน    

จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

ส.ส./ข. 4 



 

บัญชีรายรับ 
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ชื่อ              หมายเลข         เขตเลือกตั้งที ่        จังหวัด    . 

     พรรค     ได้จัดท าบัญชีรายรับ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ว/ด/ป 
เลขที่

เอกสาร 
รายการ 

รายรับ 
รวม หมายเหตุ เงินที่พรรคการเมือง

จัดสรรให ้
เงินหรือทรัพย์สิน

ส่วนตัวของผู้สมัคร 
การรับบริจาค            

เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง 
เงินหรือทรัพย์สิน 
ที่ผู้อ่ืนจ่ายแทน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวมทั้งสิ้น       

 

 
    ลงชื่อ ผู้สมัคร   
                                                                                 (      ) 

วันที่          /          /          .  

ส.ส./ข. 5 

หน้าท่ี..........จาก.........หน้า 



 

บัญชีรายจ่าย 
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ชื่อ                    หมายเลข       เขตเลือกตั้งที่          จังหวดั                   .   . 

     พรรค     ได้จัดท าบัญชีรายจ่าย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

       ลงชื่อ  ผู้สมัคร 
(      ) 

วันที่          /          /          .        

ว/ด/ป 
เลขที่

เอกสาร 
รายการ 

รายการค่าใช้จ่าย 

รวม คชจ. 
ในการสมัคร 

ค่าจ้าง
แรงงาน 

ค่าจ้าง 
ท าของ 

ค่าโฆษณา 
ในสื่อต่างๆ 

ค่าท าป้าย 
และ 

สิ่งพิมพ์ 

คชจ.ในการ 
หาเสียงทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าจัดซื้อหรือ 
เช่าวัสดุ 

และอุปกรณ์ 
ในการหาเสียง 

ค่าเช่าสถานที่ 
และค่าตกแต่ง 

สถานที่ 

ค่าเช่า
ยานพาหนะ
และ คชจ. 

ในการเดินทาง 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าอาหาร 
และเครื่องด่ืม

ส าหรับ 
ผช.หาเสียง 

ค่าอบรม 
ผู้สมัครหรือ  
ผช.หาเสียง 

คชจ. 
อื่น ๆ   

คชจ. 
ตามมาตรา ๖๕ 
พ.ร.ป.ว่าด้วย 

การเลือกต้ัง ส.ส.  
พ.ศ. 2561 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

รวมทั้งสิ้น                

หน้าท่ี..........จาก.........หน้า 

ส.ส./ข. 6 



 

 

บัญชีจ่ายแทนกัน 

 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ชื่อ                    หมายเลข       เขตเลือกตั้งที่          จังหวดั               . 

     พรรค                                     ได้จัดท าบัญชีจ่ายแทนกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ว/ด/ป 
เลขที่

เอกสาร 
รายการ 

รายการค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนกัน 

รวม คชจ. 
ในการสมัคร 

ค่าจ้าง
แรงงาน 

ค่าจ้าง 
ท าของ 

ค่าโฆษณา 
ในสื่อต่างๆ 

ค่าท าป้าย 
และ 

สิ่งพิมพ์ 

คชจ.ในการ 
หาเสียงทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าจัดซื้อหรือ 
เช่าวัสดุ 

และอุปกรณ์ 
ในการหาเสียง 

ค่าเช่าสถานที่ 
และค่าตกแต่ง 

สถานที่ 

ค่าเช่า
ยานพาหนะ
และ คชจ. 

ในการเดินทาง 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าอาหาร 
และเครื่องด่ืม

ส าหรับ 
ผช.หาเสียง 

ค่าอบรม 
ผู้สมัครหรือ  
ผช.หาเสียง 

คชจ. 
อื่น ๆ   

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

รวมทั้งสิ้น               
 
 
  

       ลงชื่อ  ผู้สมัคร 

(      ) 

วันที่          /          /          .  

 
 

ส.ส./ข. 7 

หน้าท่ี..........จาก.........หน้า 



บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ชื่อ                    หมายเลข       เขตเลือกตั้งที่          จังหวดั               . 

     พรรค     ได้จัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ว/ด/ป 
เลขที่

เอกสาร 
รายการ 

รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

รวม คชจ. 
ในการสมัคร 

ค่าจ้าง
แรงงาน 

ค่าจ้าง 
ท าของ 

ค่าโฆษณา 
ในสื่อต่างๆ 

ค่าท าป้าย 
และ 

สิ่งพิมพ์ 

คชจ.ในการ 
หาเสียงทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าจัดซื้อหรือ 
เช่าวัสดุ 

และอุปกรณ์ 
ในการหาเสียง 

ค่าเช่าสถานที่ 
และค่าตกแต่ง 

สถานที่ 

ค่าเช่า
ยานพาหนะ
และ คชจ. 

ในการเดินทาง 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าอาหาร 
และเครื่องด่ืม

ส าหรับ 
ผช.หาเสียง 

ค่าอบรม 
ผู้สมัครหรือ  
ผช.หาเสียง 

คชจ. 
อื่น ๆ   

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

รวมทั้งสิ้น               
 
 
 

       ลงชื่อ  ผู้สมัคร 
 (      ) 

วันที่          /          /          .               

ส.ส./ข. 8 

หน้าท่ี..........จาก.........หน้า 



 
 

รายงานรายรับและรายจ่าย 
 

 ชื่อ         ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
หมายเลข เขตเลือกตั้งที ่  จังหวัด             พรรค                               . 

ตั้งแต่วันที่          ถึงวันที่             ได้จัดท า 
รายงานรายรับและรายจ่าย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. รายรับ 
 ๑.๑ เงินทีพ่รรคการเมืองจัดสรรให้         xxx  
 ๑.๒ เงินหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้สมัคร       xxx 
 ๑.๓ การรับบริจาคเพ่ือใช้ในการเลือกตั้ง        xxx 
 ๑.๔ เงินหรือทรัพย์สินทีผู่้อ่ืนจ่ายแทน     xxx 
   รวมรายรับทั้งสิ้น          xxx 
   

๒. รายจ่าย 
 ๒.๑ ค่าใช้จา่ยตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒.๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง       xxx 
  ๒.๑.๒ ค่าจ้างแรงงาน         xxx 
  ๒.๑.๓ ค่าจ้างท าของ          xxx 
  ๒.๑.๔ ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ        xxx 
  ๒.๑.๕ ค่าจัดท าป้ายและสิ่งพิมพ์        xxx 
  ๒.๑.๖ ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์      xxx 
  ๒.๑.๗ ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุและอุปกรณส์ าหรับใช้ในการหาเสียง    xxx 
  ๒.๑.๘ ค่าเช่าสถานที่ และค่าตกแต่งสถานที่      xxx 
  ๒.๑.๙ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   xxx 
  ๒.๑.๑๐ ค่าสาธารณูปโภค        xxx 
  ๒.๑.๑๑ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้ช่วยหาเสียง     xxx 
  ๒.๑.๑๒ ค่าอบรมผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียง      xxx 
  ๒.๑.๑๓ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ         xxx 
 ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ตามมาตรา ๖๕ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. ๒๕๖๑)  xxx 
     รวมรายจ่ายท้ังสิ้น         xxx 
   

๓. รายรับสูง (ต่ า) กว่ารายจ่าย          xxx 
  

หมายเหตุ 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย           xxx 
  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ตามมาตรา ๖๕ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. ๒๕๖๑)  xxx 
 
 

  ลงชื่อ               ผู้สมัคร 
(         ) 

วันที่          /          /          . 

ส.ส./ข. 9 



 
 

แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง 
 

 ชื่อ     ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
หมายเลข เขตเลือกตั้งที ่   จังหวัด    พรรค                              . 

ตั้งแต่วันที่          ถึงวันที่             ได้จัดท า 
แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
สรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งสิ้น จ านวน   บาท (      ) 
 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้ว  จ านวน  บาท (     ) 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  จ านวน  บาท (     ) 

ทั้งนี ้ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่ายเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

แบบน าส่งเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ     ผู้ยื่นเอกสาร 
(        ) 

วันที่          /          /          . 
   

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร 
□ เอกสารครบถ้วน 
□ เอกสารไม่ครบถ้วน    

   

   

 

   ลงชื่อ ผู้รับเอกสาร  
   ( ) 

วันที่          /          /          . 

□ รายงานรายรับและรายจ่าย      จ านวน  แผ่น 

□ บัญชีรายรับ        จ านวน  แผ่น 

□ บัญชีรายจ่าย        จ านวน  แผ่น 

□ บัญชีจ่ายแทนกัน       จ านวน  แผ่น 

□ บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย       จ านวน  แผ่น 

เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี 

 □ เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ    จ านวน  แผ่น 

 □ เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย (ตาม ส.ส./ข. 9) 
    ค่าใช้จ่ายตามข้อ 2.1       จ านวน  แผ่น 

    ค่าใช้จ่ายตามข้อ 2.2       จ านวน  แผ่น 

 □ เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีจ่ายแทนกัน    จ านวน  แผ่น 

 □ เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   จ านวน  แผ่น 

 □ เอกสารอื่น ๆ        จ านวน  แผ่น  
 

ส.ส./ข. 10 



 

ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน 
 เลขที่  
 วันที่ เดือน พ.ศ.  

 ข้าพเจ้า      นามสกุล     
หัวหน้าพรรค   หมายเลข อยู่บ้านเลขท่ี   หมู่ที่    
ซอย    ถนน     ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จังหวัด    ได้รับเงิน/ทรัพย์สิน ส าหรับใช้ในการเลือกตั้ง 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  เงินสด 
  เช็คธนาคาร สาขา หมายเลข  
  อ่ืนๆ (รายการเทียบเท่าเงินสด) (ระบุ)  
  จ านวนเงิน     บาท (      ) 
  ทรัพย์สิน (ระบุ)     ค านวณเป็นจ านวนเงิน         บาท 
 
จาก  เงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมือง (ตามมาตรา ๖๒ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  การรับบริจาคเพ่ือใช้ในการเลือกตั้ง 

 

 
 

                    (ลงชื่อ)     หัวหน้าพรรคการเมือง 
  (         ) 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

  
  หมายเหตุ : การรับบริจาคเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
                 พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบข้อ ๕๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ส.ส./บช. 1 
 



 
 

ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน (ที่ผู้อื่นจ่ายแทน) 
 เลขที่  

  วันที่ เดือน พ.ศ.  

 ข้าพเจ้า       นามสกุล     
หัวหน้าพรรค     หมายเลข อยู่บ้านเลขท่ี       หมู่ที ่  
ซอย    ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต   จังหวัด      ได้รับเงิน /ทรัพย์สินจาก 
  นาย/นาง/นางสาว นามสกุล  
  เลขประจ าตัวประชาชน ที่อยู่เลขที่ หมู่ที่ ซอย  
  ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
  จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์    
  บริษัทจ ากัด (มหาชน)/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วน  
  อาคาร เลขที่ หมู่ที่ ซอย  
  ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
  จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์    
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  (ให้ระบุรายละเอียดแต่ละรายการ ) 

 
 

         (ลงชื่อ)     ผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน 

(       ) 
วันที่          /          /          . 

 
         (ลงชื่อ)     ผู้รับเงิน/ทรัพย์สิน 

(    ) 
หัวหน้าพรรค    

 
 
 

(ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน/ทรัพย์สินของพรรคการเมือง  ในกรณีทีบุ่คคลใด ๆ จ่าย หรือรับว่าจะจา่ยแทน  โดยพรรคการเมืองยินยอมหรอืไม่คัดค้าน) 

ล าดับที่ รายละเอียดการรับเงิน/ทรัพย์สิน 
ค านวณเป็น 
จ านวนเงิน 

หมายเหตุ 

     
     
     
     
     

รวมเงิน    
จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

ส.ส./บช. 2 
 



 

ใบส าคัญรับเงิน 
 เลขที่  
  วันที่ เดือน พ.ศ.  

 ข้าพเจ้า                                                             นามสกุล  
หมายเลขประจ าตัวประชาชน อยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ซอย  
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
จังหวัด  หมายเลขโทรศัพท์  

 ได้รับเงินจาก                        หัวหน้าพรรค      หมายเลข  
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
(ลงชื่อ)     ผู้รับเงิน 

(    ) 
 

(ลงชื่อ)     ผู้จ่ายเงิน 
(    ) 

 

 

 

(ใช้เป็นหลักฐานส าหรับบันทึกการจ่ายเงิน กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้เท่าน้ัน เช่น ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น  
พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน) 

 

ล าดับที่ รายละเอียดการรับเงิน จ านวนเงิน/บาท 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวมเงิน   
จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

ส.ส./บช. 3 
 



 
 

ใบรับรองการจ่ายเงิน/ทรัพย์สิน 

 เลขที่  

  วันที่ เดือน พ.ศ.  

 ข้าพเจ้า               นามสกุล                          
หัวหน้าพรรค     หมายเลข อยู่บ้านเลขท่ี       หมู่ที ่  
ซอย    ถนน     ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต    จังหวัด       

 ขอรับรองว่าได้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

                (ลงชื่อ)                          หัวหน้าพรรคการเมือง 
                 (                          ) 

 

 

 

 
(ใช้เป็นหลักฐานส าหรับบันทกึการจา่ยเงินในกรณีที่เป็นรายจ่ายปลกีย่อยซ่ึงไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน และไม่สามารถออกใบส าคัญรับเงินได้เท่านั้น) 

ล าดับที่ รายละเอียดการจ่ายเงิน/ทรัพย์สิน จ านวนเงิน หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเงิน    

จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

ส.ส./บช. 4 
 



 

 

 

บัญชีรายรับ 
 

 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรค                                                                     หมายเลข                 ..   

ได้จัดท าบัญชีรายรับ   ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ว/ด/ป เลขที่เอกสาร รายการ 

รายรับ 

รวม หมายเหตุ เงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมือง 
(ตามมาตรา ๖๒ พ.ร.ป.ว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

การรับบริจาค  
เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง 

เงินหรือทรัพย์สิน 
ที่ผู้อ่ืนจ่ายแทน 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวมทั้งสิ้น      
 
 
 
 

                  (ลงชื่อ)                                      หัวหน้าพรรคการเมือง 
(    ) 

วันที่          /          /          . 

 

หน้าท่ี..........จาก.........หน้า 

ส.ส./บช. 5 
 



 

 

 

บัญชีรายจ่าย 
 

 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรค                                                                    หมายเลข                  . 
ได้จัดท าบัญชีรายจ่าย   ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 

   
                  (ลงชื่อ)                                      หัวหน้าพรรคการเมือง 

(    ) 
วันที่          /          /          . 

 

ว/ด/ป 
เลขที่

เอกสาร 
รายการ 

รายการค่าใช้จ่าย 

รวม คชจ. 
ในการสมัคร 

ค่าจ้าง
แรงงาน 

ค่าจ้าง 
ท าของ 

ค่าโฆษณา 
ในสื่อต่างๆ 

ค่าท าป้าย 
และ 

สิ่งพิมพ์ 

คชจ.ในการ 
หาเสียงทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าจัดซื้อหรือ 
เช่าวัสดุ 

และอุปกรณ์ 
ในการหาเสียง 

ค่าเช่าสถานที่ 
และค่าตกแต่ง 

สถานที่ 

ค่าเช่า
ยานพาหนะ
และ คชจ. 

ในการเดินทาง 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าอาหาร 
และเครื่องด่ืม

ส าหรับ 
ผช.หาเสียง 

ค่าอบรม 
ผู้สมัครหรือ  
ผช.หาเสียง 

คชจ. 
อื่น ๆ   

คชจ. 
ตามมาตรา ๖๕ 
พ.ร.ป.ว่าด้วย 

การเลือกต้ัง ส.ส.  
พ.ศ. 2561 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

รวมทั้งสิ้น                

หน้าท่ี..........จาก.........หน้า 

ส.ส./บช. 6 
 



 

 

 

บัญชีจ่ายแทนกัน 
 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรค                                                                      หมายเลข                .           

ได้จัดท าบัญชีจ่ายแทนกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ว/ด/ป 
เลขที่

เอกสาร 
รายการ 

รายการค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนกัน 

รวม คชจ. 
ในการสมัคร 

ค่าจ้าง
แรงงาน 

ค่าจ้าง 
ท าของ 

ค่าโฆษณา 
ในสื่อต่างๆ 

ค่าท าป้าย 
และ 

สิ่งพิมพ์ 

คชจ.ในการ 
หาเสียงทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าจัดซื้อหรือ 
เช่าวัสดุ 

และอุปกรณ์ 
ในการหาเสียง 

ค่าเช่าสถานที่ 
และค่าตกแต่ง 

สถานที่ 

ค่าเช่า
ยานพาหนะ
และ คชจ. 

ในการเดินทาง 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าอาหาร 
และเครื่องด่ืม

ส าหรับ 
ผช.หาเสียง 

ค่าอบรม 
ผู้สมัครหรือ  
ผช.หาเสียง 

คชจ. 
อื่น ๆ   

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

รวมทั้งสิ้น               

 
  

                  ลงชื่อ           หวัหน้าพรรคการเมือง 
      (              ) 
          วันที่          /          /          . 

 
 

หน้าท่ี..........จาก.........หน้า 

ส.ส./บช. 7 
 



 

 

 

บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 พรรคการเมืองทีส่่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชรีายชื่อ พรรค                                                                               หมายเลข                        .  
ได้จัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
  

ว/ด/ป 
เลขที่

เอกสาร 
รายการ 

รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

รวม คชจ. 
ในการสมัคร 

ค่าจ้าง
แรงงาน 

ค่าจ้าง 
ท าของ 

ค่าโฆษณา 
ในสื่อต่างๆ 

ค่าท าป้าย 
และ 

สิ่งพิมพ์ 

คชจ.ในการ 
หาเสียงทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าจัดซื้อหรือ 
เช่าวัสดุ 

และอุปกรณ์ 
ในการหาเสียง 

ค่าเช่าสถานที่ 
และค่าตกแต่ง 

สถานที่ 

ค่าเช่า
ยานพาหนะ
และ คชจ. 

ในการเดินทาง 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าอาหาร 
และเครื่องด่ืม

ส าหรับ 
ผช.หาเสียง 

ค่าอบรม 
ผู้สมัครหรือ  
ผช.หาเสียง 

คชจ. 
อื่น ๆ   

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

รวมทั้งสิ้น               

 
 
 
 

                        ลงชื่อ                  หัวหน้าพรรคการเมือง 
                                                                                  (         ) 

    วันที่          /          /          . 

หน้าท่ี..........จาก.........หน้า 

ส.ส./บช. 8 
 



 

 

 

รายงานรายรับและรายจ่าย 
 

 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรค                                 .  
หมายเลข       ตั้งแต่วันที่                    ถึงวันที่                             ไดจ้ัดท า 
รายงานรายรับและรายจ่าย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. รายรับ 
 ๑.๑ เงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมือง (ตามมาตรา ๖2 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐) xxx 
 ๑.๒ การรับบริจาคเพ่ือใช้ในการเลือกตั้ง        xxx 
 ๑.๓ เงินหรือทรัพย์สินที่ผู้อื่นจ่ายแทน        xxx 
    รวมรายรับทั้งสิ้น          xxx 
 

๒. รายจ่าย 
 ๒.๑ ค่าใช้จา่ยตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒.๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง       xxx 
  ๒.๑.๒ ค่าจ้างแรงงาน         xxx 
  ๒.๑.๓ ค่าจ้างท าของ          xxx 
  ๒.๑.๔ ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ        xxx 
  ๒.๑.๕ ค่าจัดท าป้ายและสิ่งพิมพ์        xxx 
  ๒.๑.๖ ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์      xxx 
  ๒.๑.๗ ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุและอุปกรณส์ าหรับใช้ในการหาเสียง    xxx 
  ๒.๑.๘ ค่าเช่าสถานที่ และค่าตกแต่งสถานที่      xxx 
  ๒.๑.๙ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   xxx 
  ๒.๑.๑๐ ค่าสาธารณูปโภค        xxx 
  ๒.๑.๑๑ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้ช่วยหาเสียง     xxx 
  ๒.๑.๑๒ ค่าอบรมผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียง      xxx 
  ๒.๑.๑๓ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ          xxx 
 ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ตามมาตรา ๖๕ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. ๒๕๖๑)  xxx 
    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น         xxx 
 

๓. รายรับสูง (ต่ า) กว่ารายจ่าย          xxx 
  
หมายเหตุ 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย           xxx 
  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ตามมาตรา ๖๕ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. ๒๕๖๑)  xxx 
 
 
 
 
 

                                     ลงชื่อ                                                หวัหน้าพรรคการเมือง 
  (                           ) 

วันที่           /           /           . 

 

ส.ส./บช. 9 
 



 

 

 
แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง 

 
 
 

 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรค                                 .

หมายเลข                ตั้งแต่วันที่                              ถึงวันที่                                      ได้จัดท า 
แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งสิ้น จ านวน  บาท (                        ) 
 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้ว  จ านวน  บาท (                ) 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  จ านวน  บาท (                ) 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่ายเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

แบบน าส่งเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 ลงชื่อ                ผู้ยื่นเอกสาร 

                                                 (                          ) 
                 วันที่          /           /         . 

  

   

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร 
□ เอกสารครบถ้วน 
□ เอกสารไม่ครบถ้วน    

   

   
  
   ลงชื่อ    ผู้รับเอกสาร  
   (    ) 
                                                     วันที่          /          /          . 

□ รายงานรายรับและรายจ่าย      จ านวน    แผ่น 

□ บัญชีรายรับ        จ านวน  แผ่น 

□ บัญชีรายจ่าย        จ านวน  แผ่น 

□ บัญชีจ่ายแทนกัน       จ านวน  แผ่น 

□ บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย       จ านวน  แผ่น 

เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี 

 □ เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ    จ านวน  แผ่น 
 □ เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย (ตาม ส.ส./บช. 9) 
    ค่าใช้จ่ายตามข้อ 2.1      จ านวน  แผ่น 

    ค่าใช้จ่ายตามข้อ 2.๒      จ านวน  แผ่น 

 □ เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีจ่ายแทนกัน    จ านวน  แผ่น 

 □ เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   จ านวน  แผ่น 

 □ เอกสารอื่น ๆ        จ านวน  แผ่น  
 

ส.ส./บช. 10 
 


