
 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือตรวจสอบบญัชีรายรับและรายจ่าย 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

 

 

 

 

 

 

 



    

ค าน า 
 

ภายในก าหนด 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนและ
หัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับ
และรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามแบบที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้วและที่ยังค้างช าระ รวมทั้งเอกสาร
หรื อหลักฐานที่ เ กี่ ย วข้อ ง ให้ ถู กต้ อ งครบถ้ วนตามความ เป็นจริ ง  และต้ องลงลายมื อชื่ อรั บรอง 
ความถูกต้องครบถ้วนของบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งก าหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยรายงานสรุปบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนและพรรคการเมืองแต่ละพรรคโดยประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการที่ก าหนดทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือด าเนินการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนและพรรคการเมือง 
ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  

  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดท าคู่มือตรวจสอบบัญชี รายรับและรายจ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรวบรวมเนื้อหา แนวทาง และขั้นตอนต่างๆ ส าหรับการตรวจสอบ
บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้การตรวจสอบ 
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีนาคม 2562 
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  - ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ๘๓ 
   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 
  - ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก ๘๕ 
   สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561  
 2. เอกสารส าหรับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๘๗ 
 
 

 



    

บทน า 
 

  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคน และหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีหน้าที่ในการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง 
และยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
แล้วแต่กรณีด้วยตนเองหรือมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนยื่นแทน (กรณีของพรรคการเมือง ผู้รับมอบอ านาจ
ต้องเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือให้ยื่นแทนตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง)
ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง เพ่ือตรวจสอบและประกาศผลการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  เมื่อมีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้  

1. ศูนย์ประสานงานการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
มีหน้าที่อ านวยการและติดตามก ากับการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ เพ่ือให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา โดยแต่งตั้งผู้แทนของส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมบัญชีกลางกรมสรรพากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส านักงบประมาณส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  
และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านอ่ืน จ านวนไม่เกิน ๔ คนเป็นคณะกรรมการประจ าศูนย์ประสานงาน 
การตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

2. ศูนย์ปฏิบัติงานการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
มีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 

2.1 ศูนย์ปฏิบัติงานการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยแต่งตั้ง  
จากผู้แทนของส่วนราชการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและบัญชี เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

2.2 ศูนย์ปฏิบัติงานการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
มีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง 
ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยแต่งตั้งจากผู้แทนของส่วนราชการ  
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

 



ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและวิธีการในการจัดท าบัญชี
รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีรูปแบบที่ง่ายขึ้นเพ่ือความสะดวกของผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ดังนั้น เพ่ือให้การตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกันสามารถตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงก าหนดให้มีคู่มือตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง 

ค านิยาม 

คู่มือตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ก าหนด 
ค านิยามดังนี้  

“คณะกรรมการ” หมายความว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

และกรุงเทพมหานคร 
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
“หัวหน้าพรรคการเมือง” หมายความว่า หัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
“พรรคการเมือง” หมายความว่า พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อ  
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายรวมทั้ง

รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“ประธานคณะท างานตรวจสอบ” หมายความว่า ประธานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายรับ

และรายจ่ายรวมทั้งรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

 

 

 

 

 

 



    

วิธีการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกต้ัง 

------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือให้ทราบว่าการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย และหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งของผู้สมัคร 
และหัวหน้าพรรคการเมือง ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และยื่นภายในก าหนดระยะเวลา หรือไม ่
 ๒. เพ่ือให้ทราบว่าบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครและพรรคการเมือง มีความถูกต้องครบถ้วน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่คณะกรรมการก าหนด  
 ๓. เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินของผู้สมัครและพรรคการเมือง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผย 
ต่อสาธารณชนได้ และไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

1. การตรวจสอบ 

 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท าการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายรวมทั้งรายการค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง ดังนี้ 

(๑)  การตรวจสอบบัญชี เป็นการตรวจสอบความถูกต้องโดยทั่วไปของการจัดท าบัญชีการบันทึกบัญชี 
ว่าเป็นไปโดยถูกต้อง และเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกัน
หรือไม่ รวมทั้งการตรวจสอบโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของที่มาของเอกสารหลักฐาน
และการบันทึกบัญชีหรือไม่ 

(๒)  การตรวจสอบเรื่องเฉพาะเป็นการตรวจสอบข้อมูลและรายงานการตรวจสอบการหาเสียงเลือกตั้ง
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือองค์กรเอกชน หรือบุคคลใด (ถ้ามี) 

(๓)  การตรวจสอบอย่างอ่ืนตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือคณะกรรมการเห็นสมควร 
ในการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบมีอ านาจในการเรียกให้ผู้สมัคร หัวหน้าพรรคการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  
หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเพ่ิมเติมได้ 

 2. รอบระยะเวลาบัญชี 
รอบระยะเวลาบัญชีในการค านวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครและพรรคการเมืองส าหรับการเลือกตั้ง 

แต่ละครั้ง ให้ค านวณตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้ง ดังนี้ 
(๑) ในการเลือกตั้ งทั่ ว ไปครั้ งแรกภายหลั งวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ( วันที่ 11 ธันวาคม 2561)  
ให้ค านวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับจนถึงวันเลือกตั้ง  
 



(2) ในกรณีที่ เป็นการเลือกตั้ งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ คณะกรรมการประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
จนถึงวันเลือกตั้ง 

(3) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ต าแหน่งว่างลง แล้วแต่กรณีจนถึงวันเลือกตั้ ง 

อนึ่ ง กรณีพรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมือง 
ซึ่ ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ได้ ใช้จ่ ายไปตามมาตรา 65  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561  
ให้น าไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ซึ่งได้ใช้จ่ายไปในเขตเลือกตั้งของตน ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

 3. ระยะเวลาในการตรวจสอบ 
 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ท าการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร 
หรือพรรคการเมือง ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณีรับบัญชี
รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งจากผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองในกรณีท่ีด าเนินการตรวจสอบเกิน 30 วันให้
ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้อีกไม่เกิน 15 วัน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลแห่งการล่าช้าด้วย 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

1. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขยายระยะเวลา 

การตรวจสอบ 

ได้อีกไม่เกิน 15 วัน 

 

 

คณะท างานของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

ประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบ 
 

รับบัญชรีายรับและรายจ่ายของผูส้มัคร 
หรือหัวหน้าพรรคการเมืองจาก 
ผู้อ านวยการ / คณะกรรมการ 

(แบบ ส.ส./ตส.๑) 
 

 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
ด าเนินการตรวจสอบ  

เสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการ 

หรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี  
ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 

(แบบ ส.ส./ตส. 4 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 5) 
 

สรุปผลการตรวจสอบ 
ลงในกระดาษท าการสรุปข้อสังเกต 

จากการตรวจสอบ 

(แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) 
 

 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๐ วัน 



ค าอธิบายข้ันตอนการด าเนินการ 

ภายหลังจากที่ผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ ได้รับบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  
จากผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วจะต้องส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบ  
บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ได้รับบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  
ในกรณีที่ด าเนินการตรวจสอบเกินสามสิบวันให้ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้ อีกไม่เกินสิบห้าวัน 
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลแห่งการล่าช้าด้วย 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้รับบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ งจากผู้สมัครหรือ  
หัวหน้าพรรคการเมืองแล้ว ให้บันทึกในทะเบียนคุมการรับเอกสารของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง)หรือของพรรคการเมือง (แบบ ส.ส./ตส. 1 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 1/1) รวมทั้ง ตรวจสอบ
จ านวนเอกสารบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่ โดยตรวจสอบกับแบบสรุป
ค่าใช้จ่ ายในการเลือกตั้ งและแบบรายการเอกสารน าส่ ง (แบบ ส.ส./บช. 11) หากได้รับเอกสาร 
ไม่ครบถ้วนให้บันทึกไว้ในหมายเหตุของทะเบียนคุมการรับเอกสารของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง)หรือของพรรคการเมือง (แบบ ส.ส./ตส. 1 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 1/1)  พร้อมแจ้งให้
เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการประจ าศูนย์ปฏิบัติงานการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทราบ เพ่ือ
ด าเนินการให้ถูกต้อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

2. ขั้นตอนการตรวจสอบ 
 

แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบ 

 

 

    

       

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           

            
            
            
         

            
            
            
            
            
       

    

            

 

๑. รายงานรายรับและรายจ่าย 

(แบบ ส.ส./บช. 9, ส.ส./บช. 9/1) 

หมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่าย 

(แบบ ส.ส./บช. 10) 

๒. บัญชีรายรับและบัญชีรายจ่าย 

(แบบ ส.ส./บช.5, ส.ส./บช. 5/1) 

และ (แบบ ส.ส./บช. 6) 

3. บัญชีจ่ายแทนกัน 

(แบบ ส.ส./บช. 7) 

4. บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

(แบบ ส.ส./บช. 8) 

การตรวจสอบ 

 



 

 

            
       

 

            
            
            
            
            
            
            
            
        

            
            
            
            
            
            
            
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. รายงานรายรับและรายจ่าย 

(แบบ ส.ส./บช. 9, ส.ส./บช. 9/1) 

หมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่าย 

(แบบ ส.ส./บช. 10) 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบมีอ านาจในการเรียก 
ผู้สมคัร หัวหน้าพรรคการเมือง  

หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  
หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมได ้

กรณไีม่ถูกต้อง กรณีถูกต้อง 

ให้บันทึกในกระดาษท าการสรุปขอ้สังเกต
จากการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 

 (แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) 
 

คณะท างานตรวจสอบ 

ประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบ 

เสนอความเห็นต่อ ผู้อ านวยการ 

หรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี  
ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 

(แบบ ส.ส./ตส.4 หรือ แบบ ส.ส./ตส.5) 

กรณีช้ีแจงได ้ กรณีช้ีแจงไมไ่ด ้

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจดัท าบันทึกขอให้ 
ผู้สมคัรหรือพรรคการเมือง ช้ีแจงการยื่นบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

ผู้อ านวยการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

มีหนังสือแจ้งผูส้มัครหรือพรรคการเมือง 

ให้มาช้ีแจงข้อเท็จจริง 

1. สอบยันยอดรายรับตามรายงานฯ กับยอดรวมของบัญชีรายรับ 

แบบ ส.ส./บช. 5หรือ แบบ ส.ส./บช. 5/1 

2. สอบยันยอดรายจ่ายตามรายงานฯ กับยอดรวมของบัญชีรายจ่าย 

    แบบ ส.ส./บช. 6 และบัญชีจ่ายแทนกัน  แบบ ส.ส./บช. ๗ 

3. สอบยันยอดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามรายงานฯ กับบัญชีค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 

    แบบ ส.ส./บช. 8 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ตรวจสอบหลักฐานการบันทึกรายการรับและรายการจ่ายประเภทต่างๆ ว่ามีหลักฐานการรับ-จ่าย หรือไม่ 
๒.ตรวจสอบประเภทของรายรับว่าเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดหรือไม ่
๓. ตรวจสอบประเภทของค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร หรือของพรรคการเมืองเป็นไปตามประเภทค่าใช้จ่าย 
ทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดหรือไม ่
๔.ตรวจสอบวงเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือของพรรคการเมืองว่าเกินวงเงินตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
    ประกาศก าหนด หรือไม่ 

5.ตรวจสอบบญัชีกับหลักฐานการจ่ายเงินกับค่าตอบแทนตามราคาแห่งท้องทีน่ั้น  

๒. บัญชีรายรับ(แบบ ส.ส./บช. 5, แบบ ส.ส./บช. 5/1)  

และบัญชีรายจ่าย (แบบ ส.ส./บช. 6) 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบมีอ านาจในการเรียก 
ผู้สมคัร หัวหน้าพรรคการเมือง  

หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  
หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมได ้

กรณไีม่ถูกต้อง กรณีถูกต้อง 

ให้บันทึกในกระดาษท าการสรุปขอ้สังเกต
จากการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 

 (แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) 
 

คณะท างานตรวจสอบ 

ประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบ 

เสนอความเห็นต่อ ผู้อ านวยการ 

หรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี  
ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 

(แบบ ส.ส./ตส.4 หรือ แบบ ส.ส./ตส.5) 

กรณีช้ีแจงได ้ กรณีช้ีแจงไมไ่ด ้

ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบจดัท าบันทึกขอให้ 
ผู้สมคัรหรือพรรคการเมือง ช้ีแจงการยื่นบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

ผู้อ านวยการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง 
มีหนังสือแจ้งผูส้มัครหรือพรรคการเมือง 

ให้มาช้ีแจงข้อเท็จจริง 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. บัญชจี่ายแทนกัน  

(แบบ ส.ส./บช. 7) 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบมีอ านาจในการเรียก 
ผู้สมคัร หัวหน้าพรรคการเมือง  

หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  
หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมได ้

กรณไีม่ถูกต้อง กรณีถูกต้อง 

ให้บันทึกในกระดาษท าการสรุปขอ้สังเกต
จากการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 

 (แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) 
 

คณะท างานตรวจสอบ 

ประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบ 

เสนอความเห็นต่อ ผู้อ านวยการ 

หรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี  
ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 

(แบบ ส.ส./ตส.4 หรือ แบบ ส.ส./ตส.5) 

กรณีช้ีแจงได ้ กรณีช้ีแจงไมไ่ด ้

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจดัท าบันทึกขอให้ 
ผู้สมคัรหรือพรรคการเมือง ช้ีแจงการยื่นบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

ผู้อ านวยการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีหนังสือแจ้งผูส้มัครหรือพรรคการเมือง 

ให้มาช้ีแจงข้อเท็จจริง 

1. เปรียบเทียบบัญชีกับหลักฐานใบรับทรัพย์สิน/ประโยชน์อ่ืนใด (แบบ 
ส.ส./บช. 2) และตรวจสอบการตีราคาให้ใช้ทรัพย์สินตามอัตราค่าเช่า
หรือค่าตอบแทนตามราคาแห่งท้องที่น้ันๆ 

2. ตรวจสอบหลักฐานใบรับทรัพย์สินว่ามีผู้สมัครหรือหัวหน้า 
พรรคการเมือง ลงลายมือช่ือรับรองว่าได้รับความช่วยเหลือจริงหรือไม่ 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  

(แบบ ส.ส./บช. 8) 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบมีอ านาจในการเรียก 
ผู้สมคัร หัวหน้าพรรคการเมือง  

หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  
หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมได ้

กรณไีม่ถูกต้อง กรณีถูกต้อง 

ให้บันทึกในกระดาษท าการสรุปขอ้สังเกต
จากการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 

 (แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) 
 

คณะท างานตรวจสอบ 

ประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบ 

เสนอความเห็นต่อ ผู้อ านวยการ 

หรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี  
ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 

(แบบ ส.ส./ตส. 4 หรือ แบบ ส.ส./ตส.  
5) 

กรณีช้ีแจงได ้ กรณีช้ีแจงไมไ่ด ้

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจดัท าบันทึกขอให้ 
ผู้สมคัรหรือพรรคการเมือง ช้ีแจงการยื่นบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

ผู้อ านวยการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีหนังสือแจ้งผูส้มัครหรือพรรคการเมือง 

ให้มาช้ีแจงข้อเท็จจริง 

 

เปรียบเทยีบบัญชีกับเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ 
 

 



ค าอธิบายแผนผังข้ันตอนการตรวจสอบ 

 การตรวจสอบ 
 ๑.การตรวจสอบรายงานรายรับและรายจ่าย (ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) (แบบ ส.ส./บช.9)
หรือรายงานรายรับและรายจ่าย (พรรคการเมือง) (แบบ ส.ส./บช.9/1) 
 วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 เพ่ือให้ทราบว่า รายการที่แสดงในรายงานรายรับและรายจ่าย มีจ านวนเงินถูกต้องครบถ้วน
ตรงกับยอดรายรับ รายจ่าย และยอดคงเหลือของบัญชีที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
 วิธีการตรวจสอบ 
  (๑) ให้สอบยันยอด “รายรับ” ตามรายงานรายรับและรายจ่าย(ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง)
(แบบ ส.ส./บช.9) หรือรายงานรายรับและรายจ่าย (พรรคการเมือง) (แบบ ส.ส./บช.9/1)กับยอดรวมของบัญชีรายรับ
(ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) (แบบ ส.ส./บช.5)หรือบัญชีรายรับ(พรรคการเมือง) (แบบ ส.ส./บช.5/1) 
 (๒) ให้สอบยันยอด “รายจ่าย” ตามรายงานรายรับและรายจ่าย (ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง)
(แบบ ส.ส./บช.9) หรือรายงานรายรับและรายจ่าย (พรรคการเมือง) (แบบ ส.ส./บช.9/1) กับยอดรวมของบัญชีรายจ่าย
(แบบ ส.ส./บช.6) และยอดรวมของบัญชีจ่ายแทนกัน (แบบ ส.ส./บช.7) 
 (๓) ให้สอบยันยอด “ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย” ตามรายงานรายรับและรายจ่าย (ผู้สมัครแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง) (แบบ ส.ส./บช.9) หรือรายงานรายรับและรายจ่าย (พรรคการเมือง) (แบบ ส.ส./บช.9/1)กับ
บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (แบบ ส.ส./บช.8) 
 ผลการตรวจสอบ 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันทึกรายละเอียด 
ในกระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
(แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) และคณะท างานตรวจสอบประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบ 
เสนอความเห็นต่อ ผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง(แบบ ส.ส./ตส.4 หรือ แบบ ส.ส./ตส.5) 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายการใดที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีอ านาจในการเรียกผู้สมัคร หัวหน้าพรรคการเมือง หรือบุคคล 
ที่เก่ียวข้อง มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ 
 - หากชี้แจงข้อเท็จจริงได้ให้บันทึกในกระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง (แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) 
และคณะท างานตรวจสอบประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบเสนอความเห็นต่อ ผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ 
แล้วแต่กรณี ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
(แบบ ส.ส./ตส.4 หรือ แบบ ส.ส./ตส.5) 
 - หากชี้แจงข้อเท็จจริงไม่ ได้ ให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจัดท าบันทึกขอให้ผู้ สมัครหรือ 
พรรคการเมือง ชี้แจงการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง เสนอผู้อ านวยการ หรือ เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือมีหนังสือแจ้งผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งและจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม หากไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่จัดส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบตามหลักฐานเท่าที่มี แล้วด าเนินการบันทึก



    

รายละเอียดในกระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือ 
พรรคการเมือง (แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) และคณะท างานตรวจสอบประชุมพิจารณา 
ผลการตรวจสอบเสนอความเห็นต่อ ผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง (แบบ ส.ส./ตส.4 หรือ แบบ ส.ส./ตส.5) 

 ๒. การตรวจสอบบัญชีรายรับ (ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) (แบบ ส.ส./บช.5) หรือบัญชีรายรับ 
(พรรคการเมือง) (แบบ ส.ส./บช.5/1) และบัญชีรายจ่าย (แบบ ส.ส./บช.6) 
 วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 (๑) การบันทึกรายการรับ และรายการจ่ายประเภทต่างๆ มีหลักฐานการรับและหลักฐานการ
จ่าย เช่น ใบรับเงิน(แบบ ส.ส./บช.1) ใบรับทรัพย์สิน/ประโยชน์อ่ืนใด(แบบ ส.ส./บช. 2) ใบเสร็จรับเงิน 
ใบส าคัญรับเงิน(แบบ ส.ส./บช. 3) หรือใบรับรองการจ่ายเงิน(แบบ ส.ส./บช. 4) ถูกต้องครบถ้วน ตรงกับบัญชี
รายรับและบัญชีรายจ่าย หรือไม่ 
 (๒) ประเภทของเงินที่รับ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับ
และรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕61 หรือไม ่
 (๓) การใช้จ่ายเงินของผู้สมัคร หรือของพรรคการเมืองเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 หรือไม่ 
 (๔) การใช้จ่ายเงินของผู้สมัคร หรือของพรรคการเมือง เกินวงเงินตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕61 หรือไม่ 
 (5) การใช้จ่ายเงินของผู้สมัคร หรือของพรรคการเมือง เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งสั่งให้บันทึกตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
ของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 หรือไม ่
 วิธีการตรวจสอบ 
 (๑) ให้สอบยันยอด “รายรับ” ตามบัญชีรายรับ (ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ) 
(แบบ ส.ส./บช.5) หรือบัญชีรายรับ(พรรคการเมือง)(แบบ ส.ส./บช.5/1)กับใบรับเงิน (แบบ ส.ส./บช.1)  
ส าเนาใบน าฝากธนาคาร หรือบันทึกการรับบริจาค(แบบ พ.ก.10) 
 (๒) ให้สอบยันยอด “รายจ่าย” ตามบัญชีรายจ่าย(แบบ ส.ส./บช.6) กับใบเสร็จรับเงิน 
ใบส าคัญรับเงิน (แบบ ส.ส./บช.3) หรือใบรับรองการจ่ายเงิน(แบบ ส.ส./บช.4) 
 ผลการตรวจสอบ 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันทึกรายละเอียด 
ในกระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
(แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) และคณะท างานตรวจสอบประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบ 
เสนอความเห็นต่อ ผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง(แบบ ส.ส./ตส.4 หรือ แบบ ส.ส./ตส.5) 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายการใดที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด ในเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีอ านาจในการเรียกผู้สมัคร หัวหน้าพรรคการเมือง หรือบุคคล  
ที่เก่ียวข้อง มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ 



 - หากชี้แจงข้อเท็จจริงได้ให้บันทึกในกระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง (แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) 
และคณะท างานตรวจสอบประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบเสนอความเห็นต่อ ผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ  
แล้วแต่กรณี ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
(แบบ ส.ส./ตส.4 หรือ แบบ ส.ส./ตส.5) 
 - หากชี้แจงข้อเท็จจริงไม่ ได้ ให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจัดท าบันทึกขอให้ผู้ สมัครหรือ 
พรรคการเมือง ชี้แจงการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง เสนอต่อผู้อ านวยการ หรือ เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือมีหนังสือแจ้งผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง และจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม หากไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่จัดส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบตามหลักฐานเท่าที่มี แล้วด าเนินการบันทึกรายละเอียด  
ในกระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
(แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) และคณะท างานตรวจสอบประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบเสนอ
ความเห็นต่อ ผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง (แบบ ส.ส./ตส.4 หรือ แบบ ส.ส./ตส.5) 

 3. การตรวจสอบบัญชีจ่ายแทนกัน (แบบ ส.ส./บช.7)  
  วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 เพ่ือให้ทราบว่า ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ยินยอมให้บุคคลใด ๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน
หรือน าทรัพย์สินมาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือไม่  
 วิธีการตรวจสอบ 
 (๑) ตรวจสอบการบันทึกบัญชีจ่ายแทนกัน (แบบ ส.ส./บช.7) โดยเปรียบเทียบรายการ 
ที่บันทึกกับหลักฐานใบรับทรัพย์สิน/ประโยชน์อ่ืนใด (แบบ ส.ส./บช.2) และตรวจสอบการตีราคาให้ใช้ทรัพย์สิน 
ตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามราคาแห่งท้องที่นั้นๆ ว่าบันทึกถูกต้องครบถ้วน ตรงกันหรือไม่ 
 (๒) ตรวจสอบหลักฐานใบรับทรัพย์สิน/ประโยชน์อ่ืนใด (แบบ ส.ส./บช.2) ว่ามีผู้สมัคร
หรือหัวหน้าพรรคการเมืองลงลายมือชื่อรับรองว่าได้รับความช่วยเหลือจริง 
 ผลการตรวจสอบ 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันทึกรายละเอียด 
ในกระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  
(แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) และคณะท างานตรวจสอบประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบ 
เสนอความเห็นต่อ ผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้ จ่าย 
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง(แบบ ส.ส./ตส. 4 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 5) 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายการใดที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด ในเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีอ านาจในการเรียกผู้สมัคร หัวหน้าพรรคการเมือง หรือบุคคล  
ที่เก่ียวข้อง มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ 
 - หากชี้แจงข้อเท็จจริงได้ให้บันทึกในกระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง (แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) 
และคณะท างานตรวจสอบประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบเสนอความเห็นต่อ ผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ  



    

แล้วแต่กรณี ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
(แบบ ส.ส./ตส.4 หรือ แบบ ส.ส./ตส.5) 
 - หากชี้แจงข้อเท็จจริงไม่ ได้ ให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจัดท าบันทึกขอให้ผู้ สมัครหรือ 
พรรคการเมือง ชี้แจงการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง เสนอต่อผู้อ านวยการ หรือ เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือมีหนังสือแจ้งผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง และจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม หากไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่จัดส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบตามหลักฐานเท่าที่มี แล้วด าเนินการบันทึกรายละเอียด  
ในกระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้ สมัครหรือพรรคการเมือง 
(แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) และคณะท างานตรวจสอบประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบ 
เสนอความเห็นต่อ ผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง (แบบ ส.ส./ตส. 4 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 5) 

 4. บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (แบบ ส.ส./บช.8)  
 วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 เพ่ือให้ทราบว่า มีรายการค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือไม่ 
เช่น ค่าโฆษณาค้างจ่าย ค่าพาหนะค้างจ่าย และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยมีเอกสารหลักฐานแห่งหนี้  
(ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ) เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี 
 วิธีการตรวจ 
 ตรวจสอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (แบบ ส.ส./บช.8) โดยเปรียบเทียบรายการ
ที่บันทึกกับเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ ว่าบันทึกถูกต้องครบถ้วน ตรงกันหรือไม ่
 ผลการตรวจสอบ 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันทึกรายละเอียด 
ในกระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  
(แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) และคณะท างานตรวจสอบประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบ 
เสนอความเห็นต่อ ผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง(แบบ ส.ส./ตส. 4 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 5) 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายการใดที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด ในเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีอ านาจในการเรียกผู้สมัคร หัวหน้าพรรคการเมือง หรือบุคคล  
ที่เก่ียวข้อง มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ 
 - หากชี้แจงข้อเท็จจริงได้ให้บันทึกในกระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง (แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) 
และคณะท างานตรวจสอบประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบเสนอความเห็นต่อ ผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ  
แล้วแต่กรณี ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
(แบบ ส.ส./ตส.4 หรือ แบบ ส.ส./ตส.5) 
 - หากชี้แจงข้อเท็จจริงไม่ ได้ ให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจัดท าบันทึกขอให้ผู้ สมัครหรือ 
พรรคการเมือง ชี้แจงการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง เสนอต่อผู้อ านวยการ หรือ เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือมีหนังสือแจ้งผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นบัญชี



รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง และจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม หากไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่จัดส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบตามหลักฐานเท่าที่มี แล้วด าเนินการบันทึกรายละเอียด  
ในกระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  
(แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) และคณะท างานตรวจสอบประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบเสนอ
ความเห็นต่อ ผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง (แบบ ส.ส./ตส. 4 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 5) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

3. ขั้นตอนสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน 
 

แผนผังสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน 

 

 

 

            
            
            
        

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ไม่มีข้อสังเกตหรือข้อบกพร่อง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท าหนังสือแจ้งผู้อ านวยการหรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามแบบที่ก าหนด 
เพื่อให้ผู้อ านวยการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ท าหนังสือถึงผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ช้ีแจงเหตุผล
พร้อมจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด โดยให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองลงลายมือช่ือ
ในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 

ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวไม่ด าเนินการช้ีแจงข้อเท็จจริง 
หรือไม่จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม ให้ด าเนินการตรวจสอบตาม
หลักฐานที่มี และเสนอต่อผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ 
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป  

 

สรุปความเห็นจากการตรวจสอบในกระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบค่าใช้จ่าย  

(แบบ ส.ส./ตส. 2 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 3) 

เพื่อน าเข้าที่ประชุมคณะท างานตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายฯ 

จัดท าแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย  

(แบบ ส.ส./ตส. 4 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 5) 

ตามมติที่ประชุมคณะท างานตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายฯ  

เพื่อเสนอต่อ ผู้อ านวยการ หรือ คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

สรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน 

2. มีข้อสังเกตหรือข้อบกพร่อง 



ค าอธิบายแผนผังสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน 

 ๓. สรุปผลการตรวจสอบและการจัดท ารายงาน 
 ๑. กรณีผลการตรวจสอบไม่พบข้อสังเกตหรือไม่พบข้อบกพร่อง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจัดท า
กระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร (แบบ ส.ส./ตส. 2) หรือกระดาษท าการ  
สรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง (แบบ ส.ส./ตส. 3) แล้วแต่กรณี  แล้วน าเข้า 
ที่ประชุมคณะท างานตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ แล้วจัดท าแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร (แบบ ส.ส./ตส. 4) เสนอต่อ
ผู้อ านวยการหรือแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง  (แบบ ส.ส./ตส.5)เสนอต่อ
คณะกรรมการแล้วแต่กรณีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ๒.กรณี มีข้อสงสัย ในเบื้ องต้น ให้ เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบมีอ านาจในการ เรี ยกให้ผู้ สมัคร  
หัวหน้าพรรคการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ หากบุคคล
ดังกล่าวไม่ด าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง หรือไม่จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม ให้ด าเนินการตรวจสอบตามหลักฐานที่มี  
และเสนอต่อผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาต่อไป  
  กรณีผลการตรวจสอบพบว่ามีข้อสังเกตหรือข้อบกพร่อง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแจ้งให้
ผู้อ านวยการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี ทราบเพ่ือมีหนังสือแจ้งผู้สมัคร 
หรือหัวหน้าพรรคการเมือง ชี้แจงเหตุผลและ/หรือส่งหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี  หรือหลักฐานอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมที่สามารถพิสูจน์ว่าการบันทึกบัญชีที่รายงานมาถูกต้องครบถ้วนแล้ว มามอบให้เพ่ื อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในเวลาที่ก าหนดโดยท าเป็นหนังสือแจ้ง (ตามรูปแบบท้ายคู่มือ) แล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันทึก
รายละเอียดในกระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร (แบบ ส.ส./ตส. 2)  
หรือกระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง (แบบ ส.ส./ตส. 3) แล้วแต่
กรณีทั้งกรณีที่ได้รับและไม่ได้รับการชี้แจงจากผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วน าเข้าที่ประชุม
คณะท างานตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
แล้วจัดท าแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร (แบบ ส.ส./ตส. 4) เสนอต่อผู้อ านวยการ 
 หรือแบบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง (แบบ ส.ส./ตส.5) เสนอต่อคณะกรรมการ
แล้วแต่กรณีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 
    
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการรับเอกสารของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) 

 เขตเลือกตั้งท่ี จังหวัด  

เลือกตั้งวันที่  

 ครบก าหนด ๙๐ วัน ที่ต้องส่งบัญชีรายรับและรายจ่าย วันที่ เดือน พ.ศ.  

ล าดับที ่
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเอกสาร 

รายละเอียดการรับเอกสาร 

หมายเหตุ 
ชื่อพรรคการเมือง 

ชื่อ- สกุล 
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

หมายเลข 
ผู้สมัคร 

การตรวจสอบ 

ครบก าหนด 
30 วัน 

ขยายเวลา 
อีก 15 วัน 

ลายมือชื่อ 
จนท.ตรวจสอบ 

ผู้รับเอกสาร 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

แบบ ส.ส./ตส. 1 



ทะเบียนคุมการรับเอกสารของ พรรคการเมือง(แบบบัญชีรายชื่อ) 

 เลือกตั้งวันที่ เดือน พ.ศ.  

 ครบก าหนด ๙๐ วัน ที่ต้องส่งบัญชีรายรับและรายจ่าย วันที่ เดือน พ.ศ.  

ล าดับที ่
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเอกสาร 

รายละเอียดการรับเอกสาร 

หมายเหตุ 
ชื่อพรรคการเมือง 

การตรวจสอบ 

ครบก าหนด 
30 วัน 

ขยายเวลา 
อีก 15 วัน 

ลายมือชื่อ 
จนท.ตรวจสอบ 

ผู้รับเอกสาร 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  

แบบ ส.ส./ตส. 1/1 



วิธีบันทึกทะเบียนคุมการรับเอกสารของ พรรคการเมือง(แบบบัญชีรายชื่อ)/ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) 

(แบบ ส.ส./ตส. 1 หรือ แบบ ส.ส./ตส. 1/1) 

ให้บันทึก เขตเลือกตั้งและจังหวัดที่ลงสมัครของผู้สมัคร พร้อมบันทึกวันที่เลือกตั้ง และวันครบ
ก าหนด 90 วันที่ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองจะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

รายการ     ค าอธิบาย 

“ล าดับที่” ให้บันทึกเรียงล าดับต่อเนื่องตามวันเดือนปีที่ได้รับการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
  ในการเลือกตั้งจากผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง  

 “วัน เดือน ปี ที่รับ” ให้บันทึก วัน เดือน ปีที่ได้รับการยื่นบัญชีการรับเอกสาร  

“พรรคการเมือง” ให้บันทึกชื่อพรรคการเมืองที่มายื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย 

“ชื่อ - สกุล”  ให้บันทึก ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครที่มายื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย 

 “หมายเลข”  ให้ระบุหมายเลขของผู้สมัครให้ชัดเจน 

“ครบก าหนด 30 วัน” ให้บันทึกวัน เดือน ปี ที่ต้องตรวจบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ 

“ขยายเวลาอีก 15 วัน” ให้บันทึกวัน เดือน ปี ที่สามารถขอขยายระยะเวลาการตรวจบัญชีรายรับและรายจ่าย
ในการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ 

“ลายมือชื่อ”  ให้บันทึกลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้รับมอบเอกสารบัญชีรายรับและรายจ่าย 
ในการเลือกตั้ง 

“หมายเหตุ”  ให้บันทึกรายการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กระดาษท าการสรุปข้อสงัเกตจากการตรวจสอบบัญชรีายรับและรายจ่ายในการเลือกตัง้ของผู้สมคัร 

 ผู้สมัครราย นาย / นาง / นางสาว  

 สังกัดพรรค หมายเลข  

 เขตเลือกตั้งท่ี จังหวัด  

   ได้รับเลือกตั้ง    ไม่ได้รับเลือกตั้ง 

 

ได้รับบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยได้รับเอกสาร ดังนี้ 

  แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง (แบบ ส.ส./บช. 11) จ านวน แผ่น 

  รายงานรายรับและรายจ่าย(ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) (แบบ ส.ส./บช.9) จ านวน  แผ่น 

  บัญชีรายรับ(ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) (แบบ ส.ส./บช.5) จ านวน  แผ่น พร้อมเอกสาร 
  ประกอบ จ านวน แผ่น 

  บัญชีรายจ่าย (แบบ ส.ส./บช.6) จ านวน  แผ่น พร้อมเอกสารประกอบ จ านวน แผ่น 

  บัญชีจ่ายแทนกัน (แบบ ส.ส./บช. 7)จ านวน  แผ่น พร้อมเอกสารประกอบ จ านวน แผ่น 

  บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (แบบ ส.ส./บช.8) จ านวน   แผ่น พร้อมเอกสารประกอบ จ านวน แผ่น 

  หมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่าย (แบบ ส.ส./บช. 10) จ านวน  แผ่น 

ผลการตรวจสอบปรากฏดังนี้ 

๑.รายงานรายรับและรายจ่าย  

 ก. จ านวนเงินที่ใช้จ่ายทั้งสิ้น   บาท 

   ใช้จ่ายไม่เกินจ านวนเงินที่ กกต.ประกาศก าหนด  จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

   ใช้จ่ายเกินจ านวนเงินที่ กกต.ประกาศก าหนด  จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 ข. การสรุปจ านวนเงินรายรับรายจ่าย และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

  กรณีถูกต้องครบถ้วน 

  ยอดรายรับกับยอดรวมของบัญชีรายรับถูกต้องครบถ้วน 

  ยอดรายจ่ายกับยอดรวมของบัญชีรายจ่ายถูกต้องครบถ้วน 

  ยอดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกับยอดรวมของบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายถูกต้องครบถ้วน 

แบบ ส.ส./ตส. 2 



    

 กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน 

  ยอดรายรับกับยอดรวมของบัญชีรายรับไม่ถูกต้องครบถ้วน 

  ยอดรายจ่ายกับยอดรวมของบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน 

  ยอดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกับยอดรวมของบัญชีค่าใช้จา่ยค้างจา่ยไมถู่กต้องครบถ้วน 

 จ านวน   รายการโดยผู้สมัคร ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
   

 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

 
ฯลฯ 

 ค. หมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่าย 

  มีหมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่ายตามรายการที่ กกต.ประกาศก าหนด 

  มีหมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่ายไม่ครบถ้วนตามรายการที่ กกต.ประกาศก าหนด  

  ไม่มีหมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่ายตามที่ กกต.ประกาศก าหนด 

 จ านวน   รายการโดยผู้สมัคร  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
   



 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

๒.บัญชีรายรับและบัญชีรายจ่าย 

 2.1 ด้านรายรับ 

 ก. ประเภทของเงินที่รับ 

  ประเภทของเงินที่รับเป็นไปตามที่ กกต.ประกาศก าหนด 

  ประเภทของเงินที่รับไม่เป็นไปตามที่ กกต.ประกาศก าหนด 

 จ านวน   รายการโดยผู้สมัคร  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 
 ข. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายรับ 

    มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายรับถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ 

 มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายรับครบถ้วนทุกรายการ แต่เอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีรายรับ ไม่ถูกต้องตามแบบที่ กกต.ประกาศก าหนด  

  ไม่มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายรับ หรือมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายรับ  
  ไม่ครบถ้วน 

 จ านวน   รายการโดยผู้สมัคร  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 



    

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ  

 2.2 ด้านรายจ่าย   

 ก. ประเภทของค่าใช้จ่าย 

 ประเภทของค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่ กกต.ประกาศก าหนด 

 ประเภทของค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามที่ กกต.ประกาศก าหนด 

 จ านวน   รายการโดยผู้สมัคร  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 
 

 

 



 ข.  เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่าย 

   มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่ายถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ 

 มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่ายครบถ้วนทุกรายการ แต่เอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีรายจ่าย ไม่ถูกต้องตามแบบที่ กกต.ประกาศก าหนด 

 ไม่มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่าย หรือมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่าย 
 ไม่ครบถ้วน 

 จ านวน   รายการโดยผู้สมัคร  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

 ค.  การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปเป็นไปตามที่ กกต.ประกาศ
ก าหนด 

 การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ไม่เป็นไปตามท่ี กกต.
ประกาศก าหนด 

 จ านวน   รายการโดยผู้สมัคร  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
   

 



    

 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

๓.บัญชีจ่ายแทนกัน 

 ก. การตีราคา 

  การตีราคาทรัพย์สินหรือค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามที่ผู้สมัครได้รับรองแล้วสอดคล้องกับราคาใน
ท้องที่นั้นๆ 

 การตีราคาทรัพย์สินหรือค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามที่ผู้สมัครได้รับรองแล้วต่ ากว่า หรือสูงกว่า 
ราคาตลาดในท้องที่นั้นๆ ท าให้การรายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครต่ ากว่า หรือสูงกว่า
ความเป็นจริง  

 จ านวน   รายการโดยผู้สมัคร  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

  

 

 



 ข. เอกสารประกอบการจ่ายแทนกัน 

  มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีจ่ายแทนกันถูกต้องครบถ้วนตามที่ กกต.ประกาศก าหนด 

  มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีจ่ายแทนกันครบถ้วนทุกรายการ แต่เอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีจ่ายแทนกันไม่ถูกต้องตามแบบที่ กกต.ประกาศก าหนด 

 ไม่มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีจ่ายแทนกันหรือมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
จ่ายแทนกันไม่ครบถ้วน 

 จ านวน   รายการโดยผู้สมัคร  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

๔.บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 ก. การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

  มีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ถูกต้องครบถ้วน และมีหมายเหตุประกอบบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ตามที่ กกต. ประกาศก าหนด  

  มีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่มีหมายเหตุประกอบบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
ตามที่ กกต. ประกาศก าหนด 

  มีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไม่ครบถ้วนและไม่มีหมายเหตุประกอบบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
ตามท่ี กกต. ประกาศก าหนด 

 จ านวน   รายการโดยผู้สมัคร  ไม่ชี้แจง หรือชี้แจง ดังนี้ 

 



    

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

 ข. เอกสารหลักฐานแห่งหนี้ 

  มีเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ประกอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ถูกต้องครบถ้วนตามที่ กกต.
ประกาศก าหนด 

  ไม่มีเอกสารหลักฐานแห่งหนีป้ระกอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หรือมีเอกสารหลักฐานแห่งหนี้
ประกอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไม่ครบถ้วน   

 จ านวน   รายการโดยผู้สมัคร  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

 

 



๕. เปรียบเทียบระหว่างบัญชีและเอกสารหลักฐาน 

 ๕.๑  บัญชีสูงกว่าหลักฐาน 

 5.1.1 บัญชีด้านรับสูงกว่าหลักฐาน 

   
   
   
 
 5.1.2 บัญชีด้านจ่ายสูงกว่าหลักฐาน 

   
   
   
 

 ๕.๒ บัญชีต่ ากว่าหลักฐาน 

 5.2.1 บัญชีด้านรับต่ ากว่าหลักฐาน 

   
   
   
 5.2.2 บัญชีด้านจ่ายต่ ากว่าหลักฐาน 

   
   
   
 

๖. สรุปผลจากการตรวจสอบ 

 ผู้สมัครราย  นาย/นาง/นางสาว นามสกุล หมายเลข  

เขตเลือกตั้งที ่  จังหวัด สังกัดพรรค ได้ ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น 
ในการหาเสียงเลือกตั้ง  จ านวน บาท ( )และได้ จัดท า
บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐานต่างๆ มายื่นแสดงต่อผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยปรากฏผลจากการตรวจสอบดังนี้ 

   เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

   ได้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการที่มีข้อสังเกตแล้ว 

   ไม่เป็นไปตามที ่กกต. ประกาศก าหนด ผู้สมัคร ได้ชี้แจง ดังนี้ 



    

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

๗. ความเห็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

 กรณีบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 
ตามข้อ ๖ เมื่อพิจารณาประกอบค าชี้แจง หรือเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครน ามาแสดงเพิ่มเติมแล้วมีความเห็นดังนี้  

 กรณีตามข้อ ๖ รายการที่ ๑          
 กรณีตามข้อ ๖ รายการที่ ๒          
 กรณีตามข้อ ๖ รายการที่ ๓          
 

 

  

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงชื่อ ประธานคณะท างานตรวจสอบ 

 ( )    ( ) 

  / /                                           /           /                          

 

  

 

 

 

 



 
 

กระดาษท าการสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบบญัชรีายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

ของพรรค............................................................. 
  

  

ได้รับบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยได้รับเอกสาร ดังนี้ 

  แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง (แบบ ส.ส./บช. 11) จ านวน แผ่น 

  รายงานรายรับและรายจ่าย(พรรคการเมือง) (แบบ ส.ส./บช.9/1) จ านวน แผ่น 

  บัญชีรายรับ(พรรคการเมือง) (แบบ ส.ส./บช.5/1) จ านวน แผ่น พร้อมเอกสารประกอบ 
  จ านวน  แผ่น 

  บัญชีรายจ่าย (แบบ ส.ส./บช.6) จ านวน  แผ่น พร้อมเอกสารประกอบ จ านวน แผ่น 

  บัญชีจ่ายแทนกัน (แบบ ส.ส./บช. 7)จ านวน  แผ่น พร้อมเอกสารประกอบ จ านวน แผ่น 

  บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (แบบ ส.ส./บช.8) จ านวน   แผ่น พร้อมเอกสารประกอบ จ านวน แผ่น 

  หมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่าย (แบบ ส.ส./บช. 10) จ านวน  แผ่น 

ผลการตรวจสอบปรากฏดังนี้ 

๑.รายงานรายรับและรายจ่าย  

 ก. จ านวนเงินที่ใช้จ่ายทั้งสิ้น   บาท 

  ใช้จ่ายไม่เกินจ านวนเงินที่ กกต.ประกาศก าหนด  จ านวน 35,0๐๐,๐๐๐ บาท 

  ใช้จ่ายเกินจ านวนเงินที่ กกต.ประกาศก าหนด  จ านวน 3๕,0๐๐,๐๐๐ บาท 

 ข. การสรุปจ านวนเงินรายรับรายจ่าย และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

  กรณีถูกต้องครบถ้วน 

  ยอดรายรับกับยอดรวมของบัญชีรายรับถูกต้องครบถ้วน 

  ยอดรายจ่ายกับยอดรวมของบัญชีรายจ่ายถูกต้องครบถ้วน 

  ยอดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกับยอดรวมของบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายถูกต้องครบถ้วน 

 

 

 

แบบ ส.ส./ตส. 3 



    

 กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน 

  ยอดรายรับกับยอดรวมของบัญชีรายรับไม่ถูกต้องครบถ้วน 

  ยอดรายจ่ายกับยอดรวมของบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน 

  ยอดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกับยอดรวมของบัญชีค่าใช้จา่ยค้างจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วน 

 จ านวน   รายการโดยหัวหน้าพรรคการเมือง  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

 ค. หมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่าย 

 มีหมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่ายตามรายการที่ กกต.ประกาศก าหนด 

 มีหมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่ายไม่ครบถ้วนตามรายการที่ กกต.ประกาศก าหนด  

 ไม่มีหมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่ายตามที่ กกต.ประกาศก าหนด 

 จ านวน   รายการโดยหัวหน้าพรรคการเมือง ไม่ชี้แจง หรือชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
   



 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

๒.บัญชีรายรับและบัญชีรายจ่าย 

 2.1 ด้านรายรับ 

 ก. ประเภทของเงินที่รับ 

  ประเภทของเงินที่รับเป็นไปตามที่ กกต.ประกาศก าหนด 

  ประเภทของเงินที่รับไม่เป็นไปตามที่ กกต.ประกาศก าหนด 

 จ านวน   รายการโดยหัวหน้าพรรคการเมือง  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 
 ข. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายรับ 

    มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายรับถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ 

 มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายรับครบถ้วนทุกรายการ แต่เอกสารประกอบการบันทึก    
บัญชีรายรับ ไม่ถูกต้องตามแบบที่ กกต.ประกาศก าหนด  

  ไม่มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายรับ หรือมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายรับ  
  ไม่ครบถ้วน 

 จ านวน   รายการโดยหัวหน้าพรรคการเมือง  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 



    

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ  

 2.2 ด้านรายจ่าย   

 ก. ประเภทของค่าใช้จ่าย 

 ประเภทของค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่ กกต.ประกาศก าหนด 

 ประเภทของค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามที่ กกต.ประกาศก าหนด 

 จ านวน   รายการโดยหัวหน้าพรรคการเมือง  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

 

 



 ข.  เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่าย 

   มีเอกสารประกอบการบนัทึกบัญชีรายจา่ยถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ 
 มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่ายครบถ้วนทุกรายการ แต่เอกสารประกอบการบันทึก

บัญชีรายจ่าย ไม่ถูกต้องตามแบบที่ กกต.ประกาศก าหนด 
 ไม่มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่าย หรือมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่าย  

 ไม่ครบถ้วน 
 จ านวน   รายการโดยหัวหน้าพรรคการเมือง  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

 ค.  การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป เป็นไปตามท่ี กกต.
ประกาศก าหนด 

 การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ไม่เป็นไปตามท่ี กกต.
ประกาศก าหนด 

 จ านวน   รายการโดยหัวหน้าพรรคการเมือง  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
   



    

 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

๓.บัญชีจ่ายแทนกัน 

 ก. การตีราคา 

  การตีราคาทรัพย์สินหรือค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามที่ผู้สมัครได้รับรองแล้วสอดคล้องกับราคาใน
ท้องที่นั้นๆ 

 การตีราคาทรัพย์สินหรือค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามที่ผู้สมัครได้รับรองแล้วต่ ากว่า หรือสูงกว่า 
ราคาตลาดในท้องที่นั้นๆ ท าให้การรายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครต่ ากว่า หรือสูงกว่า
ความเป็นจริง  

 จ านวน   รายการโดยหัวหน้าพรรคการเมือง  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

 ข. เอกสารประกอบการจ่ายแทนกัน 

  มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีจ่ายแทนกัน ถูกต้องครบถ้วนตามที่ กกต.ประกาศก าหนด 

  มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีจ่ายแทนกันครบถ้วนทุกรายการ แต่เอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีจ่ายแทนกันไม่ถูกต้องตามแบบที่ กกต.ประกาศก าหนด 

 ไม่มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีจ่ายแทนกัน หรือมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีจ่ายแทนกัน
ไม่ครบถ้วน 

 จ านวน   รายการโดยหัวหน้าพรรคการเมือง  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 



 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

๔.บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 ก. การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

  มีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ถูกต้องครบถ้วน และมีหมายเหตุประกอบบัญชีค่าใช้จ่าย 
ค้างจ่าย ตามที่ กกต. ประกาศก าหนด  

  มีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่มีหมายเหตุประกอบบัญชีค่าใช้จ่าย 
ค้างจ่าย ตามที่ กกต. ประกาศก าหนด 

  มีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไม่ครบถ้วนและไม่มีหมายเหตุประกอบบัญชีค่าใช้จ่าย 
ค้างจ่าย ตามที่ กกต. ประกาศก าหนด 

 จ านวน   รายการโดยหัวหน้าพรรคการเมือง  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
   

 

 



    

 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

 ข. เอกสารหลักฐานแห่งหนี้ 

  มีเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ประกอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ถูกต้องครบถ้วนตามที่ กกต.
ประกาศก าหนด 

  ไม่มีเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ประกอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หรือมีเอกสารหลักฐาน
แห่งหนี้ประกอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไม่ครบถ้วน   

 จ านวน   รายการโดยหัวหน้าพรรคการเมือง  ไม่ชี้แจง หรือ  ชี้แจง ดังนี้ 

 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 

๕. เปรียบเทียบระหว่างบัญชีและเอกสารหลักฐาน 

 ๕.๑  บัญชีสูงกว่าหลักฐาน 

 5.1.1 บัญชีด้านรับสูงกว่าหลักฐาน 

   
   
   
 
 



 5.1.2 บัญชีด้านจ่ายสูงกว่าหลักฐาน 

   
   
   

 ๕.๒ บัญชีต่ ากว่าหลักฐาน 

 5.2.1 บัญชีด้านรับต่ ากว่าหลักฐาน 

   
   
   
 5.2.2 บัญชีด้านจ่ายต่ ากว่าหลักฐาน 

   
   
   
๖. สรุปผลจากการตรวจสอบ 

 พรรค ได้ใช้จ่ายเงินในการหาเสียงเลือกตั้ง  จ านวน บาท 

( ) และได้จัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐานต่างๆ 
มายื่นแสดงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยปรากฏผลจากการตรวจสอบดังนี้ 

   เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

   ได้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการที่มีข้อสังเกตแล้ว 

   ไม่เป็นไปตามที่ กกต. ประกาศก าหนด ผู้สมัคร ได้ชี้แจง ดังนี้ 

 รายการที่ 1  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 2  
เนื่องจาก  
  
  
 รายการที่ 3  
เนื่องจาก  
  
   

ฯลฯ 



    

๗. ความเห็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

 กรณีบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 
ตามข้อ ๖ เมื่อพิจารณาประกอบค าชี้แจง หรือเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครน ามาแสดงเพิ่มเติมแล้วมีความเห็นดังนี้  

 กรณีตามข้อ ๖ รายการที่ ๑          
 กรณีตามข้อ ๖ รายการที่ ๒          
 กรณีตามข้อ ๖ รายการที่ ๓          
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงชื่อ ประธานคณะท างานตรวจสอบ 

 ( )  ( ) 

 / /     /    /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร 

ผู้สมัครราย นาย / นาง / นางสาว  

 สังกัดพรรค หมายเลข  

 เขตเลือกตั้งท่ี จังหวัด  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 วันที่ เดือน พ.ศ.  

เรียนผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า กทม./จังหวัด  

 คณะท างานตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายประจ าศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจ าจังหวัด  ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการตรวจสอบ
บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้สมัครรายนาย/นาง/นางสาว
   สังกัดพรรค  

เขตเลือกตั้งที ่ หมายเลข  ได้รับเลือกตั้ง/ ไม่ได้รับเลือกตั้ง  ในการประชุม 
ครั้งที ่ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. แล้ว เห็นว่า 

 ๑. การใช้จ่ายเงิน 

   ไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

   เกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

 2.การจัดท ารายงานรายรับและรายจ่ายเงิน บัญชี และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
   ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

   ไมถู่กต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ผู้สมัคร ชี้แจงกรณีนี้ว่า  
   
   

 ๓.  ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

   เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

   ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

ผู้สมัคร ชี้แจงกรณีนี้ว่า  
   
   

แบบ ส.ส./ตส. 4 



    

 4. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ(กรณีจัดท ารายงานฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ) 

   มีการชี้แจงเหตุผล หรือแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการที่ตั้งข้อสังเกตแล้ว 

   มีการชี้แจงเหตุผล หรือแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนได้บางรายการ ส่วนอีกจ านวน  
รายการ ไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ไขได้เนื่องจาก  
   
   
   ไม่มีการชี้แจง  ไม่แก้ไข  หรือชี้แจงและแก้ไขแล้ว แต่เห็นว่ายังไม่ถูกต้องครบถ้วน
เนื่องจาก    
   
   
 5. อื่นๆ   
   
   

 6. สรุปผลการตรวจสอบ 

 คณะท างานตรวจสอบค่าใช้จ่ายฯ ได้ประชุมพิจารณาและเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครแล้ว ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือนพ.ศ.ดังนี้ 

   เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

   ได้มีการชี้แจงเหตุผล หรือแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการที่ตั้งข้อสังเกตแล้ว 

   ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

   อ่ืน ๆ   
   
   
 
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
 ( )  ( ) 
 
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
 ( )  ( ) 
 
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
 ( )  ( ) 
 
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
 ( )  ( ) 



 
  

แบบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

ของพรรค   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 วันที่ เดือน พ.ศ.  

เรียนประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 คณะท างานตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายประจ าศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่าย 
ในการเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องของพรรค   

ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.  แล้ว เห็นว่า 

 ๑. การใช้จ่ายเงิน 

   ไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

   เกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

 ๒. การจัดท ารายงานรายรับและรายจ่ายเงิน บัญชี และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

   ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

   ไมถู่กต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 หัวหน้าพรรคการเมือง ชี้แจงกรณีนี้ว่า  
   
   

 ๓.  ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

   เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

   ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

หัวหน้าพรรคการเมือง ชี้แจงกรณีนี้ว่า  
   
   
 

 

 

แบบ สส./ตส. 5 



    

 4. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ(กรณีจัดท ารายงานฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ) 

   มีการชี้แจงเหตุผล หรือแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการที่ตั้งข้อสังเกตแล้ว 

   มีการชี้แจงเหตุผล หรือแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนได้บางรายการ ส่วนอีก  
จ านวน  รายการ ไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ไขได้เนื่องจาก  
   
   
   ไม่มีการชี้แจง  ไม่แก้ไข  หรือชี้แจงและแก้ไขแล้ว แต่เห็นว่ายังไม่ถูกต้องครบถ้วน
เนื่องจาก    
   
   
 5. อื่นๆ   
   

 6. สรุปผลการตรวจสอบ 

 คณะท างานตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายฯ ได้ประชุมพิจารณาและเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรค แล้ว ในการประชุมครั้งที่  

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ดังนี้ 

   เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

   ได้มีการชี้แจงเหตุผล หรือแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการที่ตั้งข้อสังเกตแล้ว 

   ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

   อ่ืน ๆ   
   
   
 
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
 ( )  ( ) 
 
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
 ( )  ( ) 
 
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
 ( )  ( ) 
 
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
 ( )  ( ) 



บันทึกขอให้ผู้สมัคร/หัวหน้าพรรคการเมืองชี้แจงการยื่นบัญชีรายรับและรายจา่ยในการเลือกตั้ง 

ศูนยป์ฏิบัติงานการตรวจสอบรายการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  

 วันที่  

เรื่อง   ขอให้แจ้งผู้สมัคร/หัวหน้าพรรคการเมือง ชี้แจง/ส่งเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมในการยื่นบัญชรีายรับและรายจ่าย 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ผู้อ านวยการส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจังหวัด  

อ้างถึง  คำสั่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด             ที ่            ลงวันที่  

 ตามอ้างถึงท่านได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว  
เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
/แบบบัญชีรายชื่อ รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น  
 จากการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง 
/ผู้สมัครราย นาย/นาง/นางสาว สังกัดพรรค  
เขตเลือกตั้งที ่              หมายเลข จังหวัด  
พบข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑)  
 ๒)  
 ๓)  

ฯลฯ 
 เพ่ือให้การตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง/ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปตามกฎหมายและเกิดความชัดเจน จึงขอให้ท่านมีหนังสือแจ้งให้ หัวหน้าพรรค
การเมือง/ผู้สมัคร ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมแสดงเอกสารประกอบการชี้แจง ดังนี้         
 ประเด็นที่ ๑  
 ประเด็นที่ ๒  
 ประเด็นที่ ๓   

ฯลฯ 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

  ลงชื่อ 
(   ) 

ประธานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
 
โทร.   
โทรสาร.   



    

 

ที่  /   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  
 

 วันที่  

เรื่อง  ขอให้ชี้แจง/จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

เรียน   ผู้สมัครรับเลือกตั้ง/หัวหน้าพรรคการเมือง 

อ้างถึง                                          . 

 ตามที่ท่านได้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ตามอ้างถึงนั้น  จากการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปรากฏ ดังนี้ 
 ๑)  
 ๒)  
 ๓)  

ฯลฯ 

 เพ่ือให้การตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร/พรรคการเมืองเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดจึงขอให้ท่านชี้แจง/จัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติม ในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายและให้รับรองความถูกต้องลงในเอกสารทุกฉบับด้วย  
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด        . 
ภายในวันที ่ เดือน พ.ศ. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่าท่านไม่ประสงค์จะชี้แจงข้อเท็จจริง/จัดส่ง
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะด าเนินการตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานเท่าที่มีอยู่ 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
  ลงชื่อ 

  (    ) 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง / ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
 
โทร.   
โทรสาร.   
 
 

 



(ตัวอย่าง) 
บันทึกชี้แจงการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

 
 เขียนที่  
   

 
 วันที่  

เรื่อง  ขอชี้แจง/จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ผู้อ านวยการส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจังหวัด  

อ้างถึง      

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)         

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้พรรค /ผู้สมัคร (ชื่อ-สกุล)  
หมายเลข  สังกัดพรรค   เขตเลือกตั้งที ่  จังหวัด  ชี้แจงข้อเท็จจริง/จัดส่ง
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม นั้น 
 พรรค  /ผู้สมัคร   ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ 
 ๑)  
 ๒)  
 ๓)  

ฯลฯ 

 รวมทั้งขอส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อรับรองแล้ว 

จ านวน     แผ่น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
  ลงชื่อ 

  (    ) 
  ผู้สมัครรบัเลือกตั้ง/หวัหน้าพรรคการเมือง 

 

 
โทร.   
โทรสาร.   
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1. ระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    



 



    

 



 



    

 



 



    

 



 



    

 



 



    

 



 



    

 



 



    

 



 
 
 



    

 

 
 



 
 
 



    

 
 
 



 
 
 



    

 
 
 



 
 
 



    

 
 
 



 
 
 



    

 

 
 



 

 
 



    

 
 
 



 
 
 



    

 
 
 



 
 
 



    

 
 
 



 
 
 



    

 
 
 



 
 
 



    

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เอกสารส าหรับ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
ขั้นตอนการด าเนินการ (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) 

  (๑) รับบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของผู้สมัครแต่ละรายหรือของพรรคการเมืองแล้วแต่กรณี 
  (๒) ตรวจนับจ านวนเอกสารที่แสดงในแบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการ
เอกสารน าส่ง (แบบ ส.ส./บช. 11) เทียบกับจ านวนเอกสารหลักฐานที่ได้รับไว้ว่ามีจ านวนครบถ้วนตรงกันหรือไม่ 
   - หากครบถ้วนตรงกัน ให้ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ที่ได้รับเอกสารนั้น ไว้ในแบบ
สรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง (แบบ ส.ส./บ.ช. 11) ของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
และคัดถ่ายแบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง (แบบ ส.ส./บ.ช. 11) ให้ผู้สมัคร 
หัวหน้าพรรคการเมือง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ แล้วแต่กรณี เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
   - หากไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกัน ให้แก้ไขจ านวนเอกสารในแบบรายงานเอกสารน าส่ง
กับจ านวนเอกสารที่มีจริงให้ตรงกัน แล้วให้ผู้สมัคร หัวหน้าพรรคการเมือง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจลงลายมือชื่อ
ก ากับการแก้ไขนั้นแล้วลงลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่ได้รับเอกสารนั้นไว้ในแบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง 
และแบบรายการเอกสารน าส่ง (แบบ ส.ส./บ.ช. 11) ของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง และคัดถ่ายแบบสรุป
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง (แบบ ส.ส./บ.ช. 11) ให้ผู้สมัคร หัวหน้าพรรคการเมือง 
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ แล้วแต่กรณี เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  (๓) กรณีที่เอกสารน าส่งไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกัน และไม่สามารถให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง 
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจแก้ไขแบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง (แบบ ส.ส./บ.ช. 11)
และลงลายมือชื่อก ากับการแก้ไขนั้นได้ ให้ผู้รับเอกสารบันทึกรายการ เอกสารที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกัน  
พร้อมแจ้งให้ผู้สมัคร หัวหน้าพรรคการเมือง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ ด าเนินการน าส่งเอกสารในวันเดียวกัน  
หรืออย่างช้าในวันท าการถัดไป ไว้ในท้ายแบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง  
(แบบ ส.ส./บ.ช. 11) เพ่ือเป็นหลักฐาน พร้อมลงลายมือชื่อและวันเดือนปี ที่ไว้ในแบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
และแบบรายการเอกสารน าส่ง (แบบ ส.ส./บ.ช. 11) และคัดถ่ายส าเนาแบบแบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
และแบบรายการเอกสารน าส่ง (แบบ ส.ส./บ.ช. 11) ให้ผู้สมัคร หัวหน้าพรรคการเมือง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ
แล้วแต่กรณี เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  (๔) จัดท าทะเบียนคุมบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง โดยลงทะเบียนคุมของผู้สมัคร 
แต่ละราย หรือของพรรคการเมือง ที่รับไว้มาบันทึกในทะเบียนคุมการรับเอกสารของผู้สมัคร หรือของพรรค
การเมือง แล้วแต่กรณี 

 (๕) เปิดเผยสรุปรายงานรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร หรือของพรรคการเมือง 
พร้อมแนบรายงานรายรับและรายจ่าย (ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) หรือ (พรรคการเมือง) (แบบ ส.ส./บช. 9 หรือแบบ 
ส.ส./บช. 9/1)แล้วแต่กรณี และ หมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่าย (แบบ ส.ส./บช.10) โดยประกาศ 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 ทั้งนี้ ภายหลังจากประกาศสรุปรายงานรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร 
ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้อ านวยการสรุปรายงานรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครต่อคณะกรรมการทราบ
ภายใน 15 วันนับจากประกาศสรุปรายงานรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 



 
(6) ด าเนินการส่งมอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมเอกสารทั้งหมดให้ศูนย์

ปฏิบัติงานตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามแบบบันทึกการส่งมอบบัญชี
รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 
  (7) เมื่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ด าเนินการประกาศผล
การตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร หรือของพรรคการเมือง แล้วแต่กรณีพร้อมแนบรายงาน
รายรับและรายจ่าย (ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) หรือ (พรรคการเมือง) (แบบ ส.ส./บช. 9 หรือแบบ ส.ส./บช. 9/1)
แล้วแต่กรณี หมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่าย (แบบ ส.ส./บช.10)และแบบรายงานผลการตรวจสอบบ
รายการรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี โดยประกาศให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป  
 ทั้งนี้  ภายหลังจากประกาศผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ให้ผู้อ านวยการรายงานผล 
การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครต่อคณะกรรมการทราบภายใน 15 วันนับจากประกาศผล  
การตรวจสอบ 

 
 



ทะเบียนคุมการรับเอกสารบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) / พรรคการเมือง 

 เขตเลือกตั้งท่ี จังหวัด  

เลือกตั้งวันที่  

 ครบก าหนด ๙๐ วัน ที่ต้องส่งบัญชีรายรับและรายจ่าย วันที่ เดือน พ.ศ.  

ล าดับที ่
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเอกสาร 

รายละเอียดการรับเอกสาร 
หมายเหตุ 

ชื่อพรรคการเมือง 
ชื่อ- สกุล 

ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
หมายเลข 
ผู้สมัคร 

เอกสาร
ครบถ้วน 

เอกสาร 
ไม่ครบถ้วน 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 



ทะเบียนคุมการรับเอกสารบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง 

เลือกตั้งวันที่………………………………………….. 

 ครบก าหนด ๙๐ วัน ที่ต้องส่งบัญชีรายรับและรายจ่าย วันที่ เดือน พ.ศ.  

ล าดับที ่
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเอกสาร 

รายละเอียดการรับเอกสาร 
หมายเหตุ 

ชื่อพรรคการเมือง 
เอกสาร
ครบถ้วน 

เอกสาร 
ไม่ครบถ้วน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  

เรื่อง สรุปรายงานคา่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้อ ๑6 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับ
และรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงสรุปรายงานค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งทั่วไป  
เมื่อวันที่  ดังนี้ 

 ชื่อ    

 หมายเลข   

 สังกัดพรรค  

 เขตเลือกตั้งที ่   

 ได้รายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งสิ้น จ านวน บาท ( ) 
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้ว  จ านวน บาท ( ) 
3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  จ านวน บาท ( ) 

รายละเอียดตามรายงานรายรับและรายจ่าย พร้อมหมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่าย ท้ายประกาศนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.   

   (ลงชื่อ)  

   (  ) 

  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
  

 

 



 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง สรุปรายงานคา่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้อ ๑6 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงสรุปรายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ของพรรค   ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่   ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งสิ้น จ านวน บาท ( ) 
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้ว  จ านวน บาท ( ) 
3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  จ านวน บาท ( ) 

รายละเอียดตามรายงานรายรับและรายจ่าย พร้อมหมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่าย ท้ายประกาศนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.   

   (ลงชื่อ)  

   (  ) 

                    เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

(ตัวอย่าง) 

บันทึกการส่งมอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

 

 

บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   

ที ่   ลต  วันที่  

เรื่อง ส่งมอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร . 

เรียนประธานคณะท างานตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ไดม้ีค าสั่งที่ / 
  ลงวันที่  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น 

 ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จึงขอส่งมอบบัญชี
รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. นาย/นาง/นางสาว           (ชื่อ-สกุล)           หมายเลข                 เขตเลือกตั้งที่  
สังกัดพรรค  

2. นาย/นาง/นางสาว           (ชื่อ-สกุล)           หมายเลข                 เขตเลือกตั้งที่  
สังกัดพรรค  

3. นาย/นาง/นางสาว           (ชื่อ-สกุล)           หมายเลข                 เขตเลือกตั้งที่  
สังกัดพรรค  

4. นาย/นาง/นางสาว           (ชื่อ-สกุล)           หมายเลข                 เขตเลือกตั้งที่  
สังกัดพรรค  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

    
   (ลงชื่อ)  

   (  ) 

  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   

 
   
 
 
 



(ตัวอย่าง) 

บันทึกการส่งมอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

 

 

บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  

ที ่   ลต  วันที่  

เรื่อง ส่งมอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร . 

เรียนประธานคณะท างานตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีค าสั่งที่ /  ลงวันที่ 
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอส่งมอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อมาเพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. นาย/นาง/นางสาว            (ชื่อ-สกุล) หัวหน้าพรรค  

2. นาย/นาง/นางสาว            (ชื่อ-สกุล) หัวหน้าพรรค  

3. นาย/นาง/นางสาว            (ชื่อ-สกุล) หัวหน้าพรรค  

4. นาย/นาง/นางสาว            (ชื่อ-สกุล) หัวหน้าพรรค  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

    
   (ลงชื่อ)  

   (  ) 

                  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 
 
 
 



    

 

  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 และข้อ 9 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561จึงประกาศผลการ
ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ดังนี้ 

 ชื่อ    

 หมายเลข   

 สังกัดพรรค  

 เขตเลือกตั้งที ่   

 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น
   บาท (  )  

 

  ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.  

   (ลงชื่อ)  

   (  ) 

  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   

 

 

 

 



 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 และข้อ 9 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561จึงประกาศผล 
การตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่   
เดือน พ.ศ.         ดังนี้ 

 พรรค    

 ได้รายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น         บาท  
(  ) 

 

  ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.  

   (ลงชื่อ)  

   (  ) 

   ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

บันทึกลงเวลาปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติงานการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด................................... 

วันที่......... เดือน ........................... พ.ศ. ........... 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

   (ลงชื่อ)  

   (  ) 

  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   

               วันที่      

 
 



บันทึกลงเวลาปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติงานการตรวจสอบ 

รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. (แบบบัญชีรายชื่อ) 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วันที่......... เดือน ........................... พ.ศ. ........... 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

   (ลงชื่อ)  

   (  ) 

                   ผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง  

            วันที่  


