
 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของ 

สมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕ 

และมาตรา  ๑๐  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา 

ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  (ฉบับที่  ๒ )  พ .ศ .   ๒๕๕๔  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๕๒   

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ประกอบกับ 

มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ครั้งที่  ๔๘/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  คณะกรรมการ

การเลือกตั้งจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชี

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ

จัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๕  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 

และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความ 

ต่อไปนี้แทน 

“(๒)  ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ทางบัญชีเพื่อเป็น

สมุห์บัญชีเลือกตั้งของพรรคการเมือง” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ  ๕  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 

และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความ 

ต่อไปนี้แทน   



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

“ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองยื่นรายชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้ง   

และสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร  ภายในสามวันนับแต่วันที่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้ง 

ประจําเขตเลือกตั้ง  สําหรับการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สําหรับการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๘  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 

และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความ 

ต่อไปนี้แทน 

“ให้สมุห์บัญชีเลือกตั้งของพรรคการเมืองจัดทําบันทึกรายการบัญชีรายรับรายจ่ายของพรรค

การเมืองที่เก่ียวข้องกับผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  ตามแบบท้ายประกาศนี้ที่ได้ใช้จ่ายเงินตามข้อ  ๕   

ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  กําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของวรรคหนึ่ง  ข้อ  ๑๒  ของประกาศคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“(๑)  เงินที่พรรคการเมืองจัดสรรให้ตามมาตรา  ๕๒  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(๒)  เงินส่วนตัวของผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์

และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๑๖  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งจะจ่ายเป็นเงินสดจากเงินสํารองจ่าย  เฉพาะกรณีที่จ่ายเงิน

รายหนึ่งไม่เกินห้าหม่ืนบาทสําหรับพรรคการเมืองซ่ึงส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  และสองหม่ืนบาท

สําหรับผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง” 
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เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์

และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๑๗  การจ่ายเงินทุกครั้งให้สมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  บันทึก

รายการในบัญชีแสดงการรับจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคารของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๒๑  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“กรณีพรรคการเมือง  ให้สมุห์บัญชีเลือกตั้งสรุปยอดรวมจากบัญชีแสดงการรับจ่ายเงินสดและ

เงินฝากธนาคาร  บัญชีแสดงการรับและจ่ายเงินแทนกันและบัญชีแสดงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของพรรคการเมือง 

ที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  ณ  วันเลือกตั้ง  และให้จัดทํารายงานการรับจ่ายเงินของพรรคการเมือง  

ส่งให้หัวหน้าพรรคการเมืองโดยเร็ว  เพื่อรับรองความถูกต้องตามแบบพิมพ์ท้ายประกาศนี้” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๒๒  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“สําหรับพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  ให้ยื่นรายงานการรับจ่ายเงินและบัญชี

รายรับและรายจ่าย  รวมทั้งหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  ต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งภายในเก้าสิบวันหลังจากวันเลือกตั้ง” 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกแบบพิมพ์ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ 

วิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ 

แบบพิมพ์ท้ายประกาศนี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
อภิชาต  สุขัคคานนท์ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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แบบการแตงต้ังสมุหบัญชีเลือกต้ัง (แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง) 

  ช่ือพรรคการเมือง   

 วันที ่           เดือน                                           พ.ศ.   

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 

 เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจายของสมุหบัญชีเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐ และแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)  นามสกลุ  
หัวหนาพรรค จึงไดดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑. การแตงตั้งสมุหบัญชีเลือกตัง้  ในการเลือกตั้งวันที ่            เดือน                          พ.ศ.  

  ขาพเจาแตงตั้งให(นาย/นาง/นางสาว) นามสกลุ  
หมายเลขประจาํตัวประชาชน             
อาชีพ  เกิดวันที ่ เดือน พ.ศ.  
วุฒิการศกึษา  สาขา   
ที่อยูปจจุบัน เลขที ่ หมูบาน ซอย หมูที ่  
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด  
เปนสมุหบัญชีเลือกตั้งของ (ระบุช่ือพรรคการเมือง)  โดยผูที่ไดรับการแตงตั้ง 
ไดรับทราบและลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  
 

 (ลงช่ือ)  ผูแตงตั้ง (ลงช่ือ) ผูไดรับการแตงตั้ง 
 ( ) ( ) 
 หัวหนาพรรค  สมุหบัญชีเลือกตั้ง 

 ๒. การเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 
  ขาพเจา  ไดเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน   
กับธนาคาร  สาขา เลขที่บัญชี  
ช่ือบัญชี “   (ระบุชื่อของพรรคการเมือง)   เพ่ือการเลือกตั้ง”  เมื่อวันที่         เดือน               พ.ศ.  
 พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปน
สมุหบัญชีเลือกตั้ง และสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารมาดวยแลว 
 

 (ลงช่ือ)  หัวหนาพรรค/ผูแทนของพรรค 
 ( ) 
 วันที่         /                /   
 
* ใหหัวหนาพรรค ย่ืนรายชื่อบุคคลที่ไดรบัการแตงตั้งเปนสมุหบัญชีเลือกตั้งและสาํเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
  ภายในสามวันนับตั้งแตวันที่ย่ืนใบสมคัรรับเลือกตั้งตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

แบบ สส./บช. ๑ 
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แบบการแตงต้ังสมุหบัญชีเลือกต้ัง (แบบแบงเขตเลือกต้ัง) 

  ช่ือผูสมัคร   

 วันที ่           เดือน                                           พ.ศ.   

เรียน   ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่  จังหวัด   

 เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลอืกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจายของสมุหบัญชีเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐ 

 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)  นามสกลุ  
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที ่ จังหวัด  
สังกัดพรรค จึงไดดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑. การแตงตั้งสมุหบัญชีเลือกตัง้  ในการเลือกตั้งวันที ่            เดือน                          พ.ศ.  

  ขาพเจาแตงตั้งให(นาย/นาง/นางสาว) นามสกลุ  
หมายเลขประจาํตัวประชาชน             
อาชีพ  เกิดวันที ่ เดือน พ.ศ.  
วุฒิการศกึษา  สาขา   
ที่อยูปจจุบัน เลขที ่ หมูบาน ซอย หมูที ่  
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด  
เปนสมุหบัญชีเลือกตั้งของ   (ระบุช่ือผูสมัคร) เขตเลือกตั้งที่.................จังหวัด.......................

สังกัดพรรค........................................................................โดยผูที่ไดรับการแตงตั้งไดรับทราบและลงลายมือช่ือ 

ไวเปนหลักฐาน 

 (ลงช่ือ)  ผูแตงตั้ง (ลงช่ือ) ผูไดรับการแตงตั้ง 
 ( ) ( ) 
 ผูสมัครรับเลือกตั้ง  สมุหบัญชีเลือกตั้ง 

 ๒. การเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 
  ขาพเจา ไดเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันกับธนาคาร      

สาขา  เลขที่บัญชี . ช่ือบัญชี “      
(ระบุชื่อ-สกุล ผูสมัคร)   เพ่ือการเลือกตั้ง”   เมื่อวันที ่   เดือน.....................พ.ศ…………………… 
 พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูที่ไดรับการแตงตั้ง    
เปนสมุหบัญชีเลือกตั้ง และสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารมาดวยแลว 
 

 (ลงช่ือ) ....................................................ผูสมัครรับเลือกตั้ง 
 ( ) 
 วันที่         /                /   
 
* ใหผูสมัคร ย่ืนรายชื่อบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนสมุหบัญชีเลือกตั้งและสําเนาบญัชีเงินฝากธนาคาร 
  ภายในสามวันนับตั้งแตวันที่ย่ืนใบสมคัรรับเลือกตั้งตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 

แบบ สส./บช. ๒ 
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ใบรับเงิน 

 เลขที่   

 วันที ่            เดือน                                พ.ศ.   

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)   นามสกุล   
(ผูสมัคร หรือ หัวหนาพรรคการเมอืง) อยูบานเลขที ่ หมูที่  ซอย       ถนน  
ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   จังหวัด    
ไดรับเงินสําหรับเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

  เงินสด 
  เช็ค ธนาคาร สาขา หมายเลข  
  อื่น ๆ (ระบุ)  
จํานวนเงิน บาท ( ) 
 
จาก  พรรคจัดสรรใหตาม ม.๕๒(๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  
  พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง  

  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (แบบบัญชีรายช่ือ) 
  พรรคจัดสรรใหตาม ม.๕๒(๒) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง  
  พ.ศ. ๒๕๕๐ (แบบแบงเขตเลือกตั้ง) 
  เงินสวนตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ 
  เงินสวนตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
 

 (ลงช่ือ) ผูรับเงิน 
 (      ) 
  ผูสมัคร/หวัหนาพรรค 
 

 (ลงช่ือ) สมุหบัญชีเลือกตั้ง 
 (      ) 
 วันที ่    /            /  
 

    รับรองถูกตอง 
 (ลงช่ือ)   ผูรับรอง 
 ( ) 
 ผูสมัคร / หัวหนาพรรค    
     วันที่      /               /  
 

(ใชเปนหลักฐานสําหรับบันทึกการรับเงินสดและเงินฝากธนาคาร) 

แบบ สส./บช. ๓
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ใบสําคัญรับเงิน 

 เลขที่   

 

  วันที่  เดือน   พ.ศ.   
 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)   นามสกุล   
หมายเลขประจําตัวประชาชน  อยูบานเลขที่ หมูที่  ซอย   

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต    
จังหวัด   หมายเลขโทรศัพท  

 ขอรับรองวาไดรับเงินจาก (ผูสมัครรับเลือกตั้ง/ 
พรรคการเมือง) ตามรายละเอยีดดังตอไปนี ้

 

 (ลงช่ือ) ผูรับเงิน 
 (      ) 
 

 (ลงช่ือ) ผูจายเงิน 
 (      ) 
  สมุหบัญชีเลือกตั้ง 
 วันที ่   /            /  
 

    รับรองถูกตอง 
 (ลงช่ือ)   ผูรับรอง 
 ( ) 
 ผูสมัคร / หัวหนาพรรค    
     วันที่      /               /  
 

 (ใชเปนหลักฐานสําหรับบันทึกการจายเงินกรณีไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินไดเทาน้ัน) 

ลําดับท่ี รายละเอียดการรับ จํานวนเงนิ/บาท 

    
    
    
    
    
    
    
    

รวมเงิน   
จํานวนเงนิ (-ตัวอกัษร-) 

แบบ สส./บช. ๔
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ใบรับรองการจายเงิน 

 เลขที่   

  วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)   นามสกุล   
(ผูสมัคร หรือ หัวหนาพรรคการเมอืง) อยูบานเลขที ่ หมูที่  ซอย       ถนน  
ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   จังหวัด    

 ขอรับรองวาไดจายเงินเปนคาใชจายในการเลือกตั้งโดยไมสามารถเรียกใบเสรจ็รับเงินจากผูรับเงินได 

ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

 (ลงช่ือ) ผูจายเงิน 
 (      ) 
   ผูสมัคร/หวัหนาพรรค 
 วันที ่   /            /  
 
 
    รับรองถูกตอง 
 (ลงช่ือ)   ผูรับรอง 
 ( ) 
 ผูสมัคร / หัวหนาพรรค    
     วันที่      /               /  
 
 

 (ใชเปนหลักฐานสําหรับบันทึกการจายเงินกรณีไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน และไมสามารถออกใบสําคัญรับเงินไดเทาน้ัน) 

ลําดับท่ี รายละเอียดการจาย จํานวนเงนิ หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเงิน    
จํานวนเงนิ (-ตัวอกัษร-) 

แบบ สส./บช. ๕
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ใบรับทรัพยสิน 

 เลขที่   

  วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)   นามสกุล   
(ผูสมัคร หรือ หัวหนาพรรคการเมอืง) อยูบานเลขที ่ หมูที่  ซอย       ถนน  
ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   จังหวัด    
ไดรับ (ใหระบุรายละเอียดแตละรายการ ไดแก เงิน ทรพัยสิน หรือประโยชนอื่นใด) จาก 
 

  นาย/นาง/นางสาว นามสกลุ  
  เลขประจําตวัประชาชน ที่อยูเลขที ่ หมูที ่ ซอย  
  ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต   
  จังหวัด หมายเลขโทรศัพท    

  บริษัทจํากัด (มหาชน)/บริษัทจาํกัด/หางหุนสวนจาํกดั/หางหุนสวน  
  อาคาร เลขที ่ หมูที ่ ซอย  
  ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต   
  จังหวัด หมายเลขโทรศัพท    

ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้
   
   
   
   

คิดเปนมลูคา บาท (      ) 
 

 (ลงช่ือ) ผูรับเงิน 
 (      ) 
  ผูสมัคร/หวัหนาพรรค 
 

 (ลงช่ือ) สมุหบัญชีเลือกตั้ง 
 (      ) 
 วันที ่    /            /  
 

    รับรองถูกตอง 
 (ลงช่ือ)   ผูรับรอง 
 ( ) 
 ผูสมัคร / หัวหนาพรรค    
     วันที่      /               /  

 
(ใชเฉพาะกรณีผูสมัครรับเลือกต้ังหรือพรรคการเมืองยินยอมใหบุคคลใดๆ จายหรือรับวาจะจายแทนเทาน้ัน) 

แบบ สส./บช. ๖
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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(๑) 
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 
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บัญชีแสดงการรับจายเงินแทนกัน 
 พรรค  
 

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

 

ว/ด/ป 
เลขที่

เอกสาร 
รายการ 

ประเภท/รายการคาใชจายที่จายแทนกัน 
รวม คชจ.ในการ

สมัคร 
คาจัดทํา

บัญชี 
คาจาง

แรงงาน 
คาเชา

สถานที่ 
คาเชา

พาหนะ 
คาวัสดุ 

อุปกรณ 
คาโฆษณา คาทําปาย 

คาสาธาร-

ณูปโภค 
คาใชจาย

อื่นๆ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

              
รวม            

 

     รับรองถูกตอง 
 

   ลงชื่อ ผูจัดทํา (ลงชื่อ) ผูรับรอง  
   ( ) (  ) 
   สมุหบัญชีเลือกตั้ง  ผูสมัคร/หัวหนาพรรค 

   วันที่           /                      /   วันที่            /                       /  
 

แบบ สส./บช. ๘ 

หนาที่          จาก         หนา 
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บัญชีแสดงรายการคาใชจายคางจาย 
 พรรค  
 

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

 

ว/ด/ป 
เลขที่

เอกสาร 
รายการ 

คาใชจาย 
คางจาย 

จายแลว 
ประเภท/รายการคาใชจายที่จายแทนกัน 

คชจ.ในการ

สมัคร 
คาจัดทํา

บัญชี 
คาจาง

แรงงาน 
คาเชา

สถานที่ 
คาเชา

พาหนะ 
คาวัสดุ 

อุปกรณ 
คาโฆษณา คาทําปาย 

คาสาธาร-

ณูปโภค 
คาใชจาย

อื่นๆ 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

               
รวม             

 

     รับรองถูกตอง 
 

   ลงชื่อ ผูจัดทํา (ลงชื่อ) ผูรับรอง  
   ( ) (  ) 
   สมุหบัญชีเลือกตั้ง  ผูสมัคร/หัวหนาพรรค 

   วันที่           /                      /   วันที่            /                       /  
 

แบบ สส./บช. ๙ 

หนาที่          จาก         หนา 
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รายงานรับจายเงิน (แบบบัญชีรายช่ือ) 
 หมายเลข   พรรค   

  ต้ังแตวันที่   ถึงวันที่    
 

๑. รายรับ 
 ๑.๑ จากพรรคการเมืองจัดสรรให ตามมาตรา ๕๒ (๑) xxx 
 ๑.๒ จากเงนิสวนตัวของผูสมัครแบบบัญชรีายชื่อ xxx 
  รวมรายรับท้ังส้ิน  xxx 
 

๒. รายจาย 
 ๒.๑ คาใชจายในการสมัครรับเลือกตัง้ 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 ๘๐ (ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐) xx 
  (๒) คาใชจายตามมาตรา ๘๙ (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐) xx 
  (๓) คาใชจายอ่ืนๆ xx xxx 
  รวมรายจายท้ังส้ิน  xxx 

๓. เงินคงเหลือหลังปรับรายการคาใชจายคางจาย   xxx 
 บวก คาใชจายคางจาย (ใหแสดงในหมายเหตปุระกอบประกอบรายงานการรับจายเงิน)   xxx 

๔. เงินคงเหลือตามบัญชี   xxx 
 

 * รายละเอียดเงินคงเหลือตามบัญช ี
 - เงินสด xxx 

 - เงินฝากธนาคาร xxx 
 
 

    รับรองถูกตอง 
 

ลงช่ือ     ผูจัดทํา (ลงช่ือ)  ผูรับรอง  
 (  ) ( ) 
  สมุหบัญชีเลือกตั้ง  หัวหนาพรรค 
วันที่    /                  /  วันที่  /                /      

แบบ สส./บช. ๑๐
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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 คาใชจายในการสมัครรับเลือกตัง้ 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. เงินคงเหลือตามบัญชี   xxx 
 

 * รายละเอียดเงินคงเหลือตามบัญช ี
 - เงินสด xxx 
 - เงินฝากธนาคาร xxx 
 

   รับรองถูกตอง 
 

ลงช่ือ     ผูจัดทํา (ลงช่ือ)  ผูรับรอง  
 (  ) ( ) 
  สมุหบัญชีเลือกตั้ง  ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

วันที่    /                  /  วันที่  /                /      

แบบ สส./บช. ๑๑
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หมายเหตุประกอบรายงานการรับจายเงิน 
 
 

 
คาใชจายคางจาย ประกอบดวย 
 ๑. คาใชจายในการจัดทาํบัญช ี xxx 
 ๒. คาจางแรงงาน xxx 
 ๓. คาเชาสถานที ่ xxx 
 ๔. คาเชายานพาหนะและคาใชจายในการเดินทาง xxx 
 ๕. คาวัสดุ อุปกรณ xxx 
 ๖. คาโฆษณา xxx 
 ๗. คาจัดทําปายและสิง่พิมพ xxx 
 ๘. คาสาธารณูปโภค xxx 
 ๙. คาใชจายอ่ืนๆ xxx 
  รวมคาใชจายคางจายท้ังส้ิน xxx 

 
 

 

   
 

   ลงช่ือ ผูจัดทาํ  
   ( )  
   สมุหบัญชีเลือกตั้ง   

   วันที่   /                  /   

 
 
   รับรองถูกตอง 
 
   ลงช่ือ ผูรับรอง 
   ( )  
   ผูสมัคร/หัวหนาพรรค   

   วันที่   /                  /  
 
 
 
 
 

แบบ สส./บช. ๑๒
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หมายเหตุประกอบรายงานการรับจายเงิน 
 
 
 

รายละเอียดคาใชจายอ่ืนๆ ประกอบดวย 
 ๑. คาใชจายซึ่งพรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือสมาชกิ ไดใชจายไปตามมาตรา ๘๐  
   แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐  
  (คาใชจายใหคิดตั้งแตวันเลือกตั้งท่ัวไปครั้งสุดทาย จนถึงวันประกาศใหมีการเลือกตั้งท่ัวไป)  
  ๑.๑ คาจัดสปอตโฆษณา xxx 
  ๑.๒ คาเชาเวลา xxx 
   - สถานีโทรทศัน xx 
   - สถานีวิทย ุ xx 
  ๑.๓ คาซื้อเนื้อที่โฆษณาในสื่อสิง่พิมพ  xxx 
  ๑.๔ คาใชจายอ่ืนๆ ตามมาตรา ๘๐  xxx 
  รวมคาใชจายตามมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ xxx 

 ๒. คาใชจายซึง่พรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือสมาชกิซึ่งเปน ส.ส. ไดใชจายไป 
   ตามมาตรา ๘๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐  
  (เวนแตการใหตามประเพณีที่ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท)  
   ๒.๑ ใชตามประเพณี (สวนที่เกิน ๓,๐๐๐ บาท) xxx 
   ๒.๒ คาใชจายอ่ืนๆ (ตามมาตรา ๘๙)  xxx 
  รวมคาใชจายตามมาตรา ๘๙ แหงพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ xxx 

 ๓. คาใชจายอ่ืนๆ (นอกจากคาใชจายตามมาตรา ๘๐,มาตรา ๘๙)  
   ๓.๑  xxx 
   ๓.๒  xxx 
   ๓.๓  xxx 
  รวมคาใชจายอ่ืนๆ (นอกจากคาใชจายตามมาตรา ๘๐,มาตรา ๘๙)  xxx 

  รวมคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังส้ิน xxx 
 
 

   ลงช่ือ ผูจัดทาํ  
   ( )  
   สมุหบัญชีเลือกตั้ง   

   วันที่   /                  /   

 
   รับรองถูกตอง 
 
   ลงช่ือ ผูรับรอง 
   ( )  
   ผูสมัคร/หัวหนาพรรค   

   วันที่   /                  /  

แบบ สส./บช. ๑๓




