
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  แก้ไขแบบพิมพ์ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับ
รายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยมีแบบพิมพ์ 
ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ๑๓  รายการ  ซ่ึงได้ตรวจสอบแล้วพบว่าแบบพิมพ์ท้ายประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทําบัญชีรายรับ 
และรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความถูกต้องตามความเป็นจริง   
จึงขอแก้ไขแบบพิมพ์ดังกล่าวเสียใหม่  ดังนี้ 

(๑) บัญชีแสดงการรับจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร  (แบบ  สส./บช.๗)  ตารางรายการ  
“รายรับ”  ช่องที่  ๒  เปลี่ยนจาก  “พรรคจัดสรร  ม.๕๒  (๑)”  เป็น  “พรรคจัดสรร  ม.๕๒  (๒)”   

(๒) บัญชีแสดงรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (แบบ  สส./บช.๙)  ตาราง  “ประเภท/รายการ
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนกัน”  เปลี่ยนเป็น  “ประเภท/รายการค่าใช้จ่าย” 

(๓) รายงานรับจ่ายเงิน  (แบบบัญชีรายชื่อ)  (แบบ  สส./บช.๑๐)  เพิ่ม  ข้อ  ๔  “เงินคงเหลือ
ก่อนปรับปรุง” 

(๔) รายงานรับจ่ายเงิน  (แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง)  (แบบ  สส./บช  ๑๑)  เพิ่ม  ข้อ  ๔  “เงินคงเหลือ
ก่อนปรับปรุง” 

(๕) หมายเหตุประกอบรายงานการรับจ่ายเงิน  (แบบ  สส./บช.๑๒)  เพิ่ม  ข้อ  ๑  “ค่าใช้จ่าย
ในการสมัครรับเลือกตั้ง” 

ทั้งนี้  ให้ยกเลิกแบบพิมพ์ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
แบบ  สส./บช.๗,  แบบ  สส./บช.๙,  แบบ  สส./บช.๑๐,  แบบ  สส./บช.๑๑  และแบบ  สส./บช.๑๒  
และให้ใช้แบบพิมพ์ท้ายประกาศนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิชาต  สุขัคคานนท์ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



บัญชีแสดงการรับจายเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 พรรค  
 

 ผูสมัครรับเลอืกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)  เขตเลือกตั้งที ่ หมายเลข จังหวัด   

 พรรคการเมอืงที่สงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ 
 

ว/ด/ป 
เลขที่

เอกสาร 
รายการ 

รายรับ รายการคาใชจาย คงเหลือ เงินสด/   

เช็ครอฝาก

ธนาคาร 
พรรคจัดสรร 

ม.๕๒(๑) 

พรรคจัดสรร 

ม.๕๒(๒) 
เงินสวนตัว 

คชจ.ใน

การสมัคร 

คาจัดทํา

บัญชี 

คาจาง

แรงงาน 

คาเชา

สถานที่ 

คาเชา

พาหนะ 

คาวัสดุ 

อุปกรณ 
คาโฆษณา คาทําปาย 

คาสาธาร-

ณูปโภค 

คาใชจาย

อื่นๆ 

เงินสด

สํารองจาย 

เงินฝาก

ธนาคาร 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

รวม                 
 

       รับรองถูกตอง 
 

   ลงชื่อ ผูจัดทํา (ลงชื่อ) ผูรับรอง  

   ( ) (  ) 

   สมุหบัญชีเลือกตั้ง  ผูสมัคร/หัวหนาพรรค 

   วันที่           /                      /   วันที่            /                       /  

แบบ สส./บช. ๗ 

หนาที่          จาก         หนา 





บัญชีแสดงรายการคาใชจายคางจาย 

 พรรค  
 

 ผูสมัครรับเลอืกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)  เขตเลือกตั้งที ่ หมายเลข จังหวัด   

 พรรคการเมอืงที่สงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ 
 

ว/ด/ป 
เลขที่

เอกสาร 
รายการ 

คาใชจาย 

คางจาย 
จายแลว 

ประเภท/รายการคาใชจาย 

คชจ.ในการ

สมัคร 

คาจัดทํา

บัญชี 

คาจาง

แรงงาน 

คาเชา

สถานที่ 

คาเชา

พาหนะ 

คาวัสดุ 

อุปกรณ 
คาโฆษณา คาทําปาย 

คาสาธาร-

ณูปโภค 

คาใชจาย

อื่นๆ 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

รวม             
 

     รับรองถูกตอง 
 

   ลงชื่อ ผูจัดทําบัญช ี (ลงชื่อ) ผูรับรอง  

   ( ) (  ) 

   สมุหบัญชีเลือกตั้ง  ผูสมัคร/หัวหนาพรรค 

   วันที่           /                      /   วันที่            /                       /  

 

แบบ สส./บช. ๙ 

หนาที่          จาก         หนา 



รายงานรับจายเงิน (แบบบัญชีรายช่ือ) 
 หมายเลข   พรรค   

  ต้ังแตวันที่   ถึงวันที่    
 

๑. รายรับ 

 ๑.๑ จากพรรคการเมืองจัดสรรให ตามมาตรา ๕๒ (๑) xxx 

 ๑.๒ จากเงินสวนตัวของผูสมัครแบบบัญชีรายช่ือ xxx 

  รวมรายรับท้ังส้ิน  xxx 
 

๒. รายจาย 

 ๒.๑ คาใชจายในการสมัครับเลือกตั้ง xxx 

 ๒.๒ คาใชจายในการจัดทําบัญชี xxx 

 ๒.๓ คาจางแรงงาน xxx 

 ๒.๔ คาเชาสถานท่ี xxx 

 ๒.๕ คาเชายานพาหนะและคาใชจายในการเดินทาง xxx 

 ๒.๖ คาวัสดุ อุปกรณ xxx 

 ๒.๗ คาโฆษณา xxx 

 ๒.๘ คาจัดทําปายและส่ิงพิมพ xxx 

 ๒.๙ คาสาธารณูปโภค xxx 

 ๒.๑๐ คาใชจายอื่นๆ (ใหแสดงในหมายเหตุประกอบประกอบรายงานการรับจายเงิน)  

  (๑) คาใชจายตามมาตรา ๘๐ (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐) xx 

  (๒) คาใชจายตามมาตรา ๘๙ (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐) xx 

  (๓) คาใชจายอื่นๆ xx xxx 

  รวมรายจายท้ังส้ิน  xxx 

๓. เงินคงเหลือหลังปรับรายการคาใชจายคางจาย   xxx 

 บวก คาใชจายคางจาย (ใหแสดงในหมายเหตปุระกอบประกอบรายงานการรับจายเงิน)   xxx 

๔. เงินคงเหลือกอนปรับปรุง   xxx 

 บวก มูลคาเงิน/ทรัพยสิน ท่ีรับจายแทนกัน   xxx 

    คาใชจายอื่นตามมาตรา ๘๐, มาตรา ๘๙   xxx 

๕. เงินคงเหลือตามบัญชี   xxx 
 

 * รายละเอียดเงินคงเหลือตามบัญชี 

 - เงินสด xxx 

 - เงินฝากธนาคาร xxx 

    รับรองถูกตอง 
 

ลงชื่อ     ผูจัดทํา (ลงชื่อ)  ผูรับรอง  

 (  ) ( ) 

  สมุหบัญชีเลือกตั้ง  หัวหนาพรรค 

วันที่    /                  /  วันที่  /                /      

แบบ สส./บช. ๑๐ 



รายงานรับจายเงิน (แบบแบงเขตเลือกต้ัง) 
  ช่ือผูสมัครรับเลือกตั้ง     

 หมายเลข   พรรค  เขตเลือกตั้งที่     จังหวัด    

  ตั้งแตวันที่   ถึงวันที่    
 

๑. รายรับ 

 ๑.๑ จากพรรคการเมืองจัดสรรให ตามมาตรา ๕๒ (๒) xxx 

 ๑.๒ จากเงนิสวนตัวของผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้ง xxx 

  รวมรายรับท้ังส้ิน  xxx 
 

๒. รายจาย 

 ๒.๑ คาใชจายในการสมัครับเลือกตัง้ xxx 

 ๒.๒ คาใชจายในการจัดทาํบัญช ี xxx 

 ๒.๓ คาจางแรงงาน xxx 

 ๒.๔ คาเชาสถานที ่ xxx 

 ๒.๕ คาเชายานพาหนะและคาใชจายในการเดนิทาง xxx 

 ๒.๖ คาวัสดุ อุปกรณ xxx 

 ๒.๗ คาโฆษณา xxx 

 ๒.๘ คาจัดทําปายและสิง่พิมพ xxx 

 ๒.๙ คาสาธารณูปโภค xxx 

  ๒.๑๐ คาใชจายอ่ืนๆ (ใหแสดงในหมายเหตุประกอบประกอบรายงานการรับจายเงิน) 

  (๑) คาใชจายตามมาตรา ๘๙ (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐) xx 

  (๒) คาใชจายอ่ืนๆ xx xxx 

  รวมรายจายท้ังส้ิน  xxx 

๓. เงินคงเหลือหลังปรับรายการคาใชจายคางจาย   xxx 

 บวก คาใชจายคางจาย (ใหแสดงในหมายเหตปุระกอบประกอบรายงานการรับจายเงิน)   xxx 

๔. เงินคงเหลือกอนปรับปรุง   xxx 

 บวก มูลคาเงิน/ทรัพยสิน ท่ีรับจายแทนกัน   xxx 

    คาใชจายอื่นตามมาตรา ๘๙   xxx 

๕. เงินคงเหลือตามบัญชี   xxx 

 * รายละเอียดเงินคงเหลือตามบัญชี 

 - เงินสด xxx 

 - เงินฝากธนาคาร xxx 

      รับรองถูกตอง 
 

ลงชื่อ     ผูจัดทํา (ลงชื่อ)  ผูรับรอง  

 (  ) ( ) 

  สมุหบัญชีเลือกตั้ง  ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

วันที่    /                  /  วันที่  /                /      

แบบ สส./บช. ๑๑ 



 

หมายเหตุประกอบรายงานการรับจายเงิน 
 

 

 

คาใชจายคางจาย ประกอบดวย 

 ๑. คาใชจายในการสมคัรรับเลือกตั้ง xxx 

 ๒. คาใชจายในการจัดทําบัญช ี xxx 

 ๓. คาจางแรงงาน xxx 

 ๔. คาเชาสถานที ่ xxx 

 ๕. คาเชายานพาหนะและคาใชจายในการเดินทาง xxx 

 ๖. คาวัสดุ อุปกรณ xxx 

 ๗. คาโฆษณา xxx 

 ๘. คาจัดทาํปายและสิ่งพิมพ xxx 

 ๙. คาสาธารณูปโภค xxx 

 ๑๐. คาใชจายอ่ืนๆ xxx 

  รวมคาใชจายคางจายท้ังส้ิน xxx 

 

 

 
   
 

   ลงช่ือ ผูจัดทาํ  

   ( )  

   สมุหบัญชีเลือกตั้ง   

   วันที่   /                  /   

 

 

   รับรองถูกตอง 

 

   ลงช่ือ ผูรับรอง 

   ( )  

   ผูสมัคร/หัวหนาพรรค   

   วันที่   /                  /  

 

 

 

 

แบบ สส./บช. ๑๒ 




