การจัดทาบัญชีรายรับและรายจ่าย

: ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร
กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้ องถิ่น หรือ ผู้ บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มี ผลใช้บังคับ ให้ คานวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไป
ตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คานวณค่าใช้จ่าย
ที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่ 180 วันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง
กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่
วันที่ตาแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง

โดยผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจานวนเงินตามที่
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ลาดับ
เลือกตั้ง อปท.
1
นายก อบจ.
สมาชิกสภา อบจ.
2 นายกเทศมนตรีเมือง
สมาชิกสภา ทม.
3 นายกเทศมนตรีตาบล
สมาชิกสภา ทต.
4 นายก อบต.
สมาชิกสภา อบต.
นายก อบต.
สมาชิกสภา อบต.
นายก อบต.
สมาชิกสภา อบต.

จานวนเงินค่าใช้จา่ ย
2,700,000 บาท
270,000 บาท
710,000 บาท
180,000 บาท
530,000 บาท
170,000 บาท
270,000 บาท
77,000 บาท
230,000 บาท
63,000 บาท
180,000 บาท
53,000 บาท

หมายเหตุ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ที่มีตั้งแต่ 11 หมู่บ้านขึ้นไป
องค์การบริหารส่วนตาบล
ที่มีตั้งแต่ 6-10 หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตาบล
ที่มีตั้งแต่ 1-5 หมู่บ้าน

*** กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่
ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จา่ ยในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน 1 ใน 3
*** กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่
ผูส้ มัครแต่ละคนจะต้องใช้จา่ ยในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึง่
*** กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประกาศให้มีการเลือกตั้งและมีพฤติการณ์
พิเศษต้องขยายระยะเวลาการจัดการเลือกตั้งออกไป ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ประกาศขยายจานวนเงินค่าใช้จา่ ยตามสัดส่วนจานวนวันทีเ่ พิม่ ขึน้
/การใช้จ่าย...
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การใช้จ่ายในการเลือกตั้งมีได้ตามรายการ ดังนี้
ค่าใช้จา่ ยในการสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่
- ค่าสมัครรับเลือกตั้ง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง เช่น ค่ารูปถ่าย ค่าใบรับรองแพทย์
ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ค่าจ้างแรงงาน ได้แก่
- ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง
- ค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียง
- ค่าจ้างแจกใบปลิว แผ่นพับ
- ค่าจ้างแรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
และไม่มีพฤติการณ์ที่ส่อไปในการกระทาความผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ค่าจ้างทาของ ได้แก่
- ค่าจ้างทาเสื้อแจ็กเก็ต หมวก และเสื้อยืด หรืออื่นๆ สาหรับผู้สมัคร สถ./ผถ.
และผู้ช่วยหาเสียง
ค่าโฆษณาในสือ่ ต่างๆ ได้แก่
- ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ค่าผลิตสื่อเพื่อการออกอากาศ
- ค่าโฆษณาอื่นที่เป็นการกระทาเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
ค่าจัดทาป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการโฆษณาหาเสียง
ค่าใช้จา่ ยในการหาเสียงเลือกตัง้ โดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
- เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน
อีเมล์ เอสเอ็มเอส และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท
ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุ และอุปกรณ์สาหรับใช้
ในการหาเสียงเลือกตัง้
ค่าเช่าสถานที่ และค่าตกแต่งสถานที่ ได้แก่
- ค่าเช่าสานักงานเพื่อเป็นศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
- ค่าเช่าสถานที่เพื่อปราศรัยหาเสียง
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ได้แก่
- ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมารถยนต์
เรือยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก
เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่
- ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ค่าใช้จา่ ยสาหรับผูช้ ว่ ยหาเสียง ได้แก่
- ค่าอบรม และค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ที่ได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว
/ เอกสาร...
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เอกสารประกอบรายการ
ใบรับเงิน / ทรัพย์สนิ
- กรณีมีผู้ที่สนับสนุนเงินหรือทรัพย์สินแก่ผู้สมัคร ผู้สมัครต้องให้ผู้สนับสนุ นเงิน
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ลงลายมื อ ชื่ อ ในใบรั บ เงิ น / ทรั พ ย์ สิ น โดยต้ อ งมี ร ายละเอี ย ด
ชื่ อ -สกุ ล ที่ อ ยู่ ผู้ ส นั บ สนุ น เงิน หรื อ ทรั พ ย์ สิ น วั น เดื อน ปี ที่ ผู้ สมั ครได้ รั บ
สนับสนุนจานวนเงินที่สนับสนุน และรายการทรัพย์สินที่สนับสนุน (ตีมูลค่า) แล้ว
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกากับภาษี
- ผู้สมัครจะต้องขอรับทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินหากร้านค้าไม่มีสามารถขอรับบิลเงินสด
แทนได้แต่บิลเงินสดจะต้องมีรายละเอียด ของร้านค้านั้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
เช่น วัน/เดือน/ปี ชื่อร้านที่ตั้ง รายการสินค้า จานวนเงิน
ใบสาคัญรับเงิน
- กรณี การจ่ ายเงิน ครั้ งใดที่ ไม่ สามารถเรี ยกเก็ บใบเสร็ จรั บเงิน ได้ สามารถจัด ท า
ใบสาคัญรับเงินได้ แต่ใบสาคัญรับเงินจะต้องมีรายละเอียดของผู้รับเงิน เช่น ชื่อ-สกุล
และที่ อ ยู่ ข องผู้ รั บ เงิ น วั น /เดื อ น/ปี ที่ ผู้ ส มั ค รจ่ า ยเงิ น ไป รายการสิ น ค้ า
หรือบริการ จานวนเงิน
ใบรับรองการจ่ายเงิน
- กรณี การจ่ายเงินครั้งใดที่ไม่ สามารถเรียกเก็บใบเสร็จรับเงิ น หรือไม่ สามรถจัดทา
ใบสาคัญรับเงินได้
เอกสารหลักฐานแห่งหนี้ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกากับสินค้า

การยื่นบัญชี

 ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
“ มาตรา 62 ภายใน 90 วั น นั บ จากวั น เลื อกตั้ ง ผู้ สมั ครต้ องยื่ น บั ญ ชี รายรั บและรายจ่ าย
ในการเลือกตัง้ ด้วยตนเอง/มอบอานาจเป็นหนังสือ พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามความจริงต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด”

“การนับ 90 วัน สมมุตวิ า่ วันเลือกตัง้ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ให้เริม่ นับ 1
ตั้งแต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2563 ไปจนครบ.....90 วัน

ขั้นตอนการยืน่ บัญชี
1. เดินทางไปยืน่ บัญชีคา่ ใช้จา่ ยที่ สนง.กกต.จ.ประจวบฯ (กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง)
2. ยื่นในวันและเวลาราชการ ตัง้ แต่ 08.30 ถึง 12.00 น. และ 13.00 ถึง 16.30 น.
3. นาใบเสร็จรับเงินทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไปด้วย (ใบจริง)
4. หากค่าใช้จ่ายใดไม่มีใบเสร็จรับเงิน
4.1 ให้นาใบสาคัญรับเงินที่มีลายมือชื่อผู้รับเงินจากผู้สมัครไปด้วย หรือ
4.2 ให้นารายละเอียดของการจ่ายเงินไปด้วย ได้แก่ วันที่ที่จ่ายเงินให้กับร้านค้าหรือบุคคล
ที่อยู่ร้านค้าหรือบุคคล รายการสินค้าหรือรายการที่ใช้จ่าย จานวนเงินที่จ่าย
/ สิ่งที่ต้อง...
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สิ่งที่ต้องคานึงถึงเมื่อท่านลงสมัครรับเลือกตั้ง

 จะได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือกตั้งก็ตาม ต้องยื่นบัญชีทุกท่าน
 ตรวจสอบระยะเวลาการยื่นบัญชีต้องภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง
 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่

ไม่ยื่นหรือยื่นบัญชีเกินกาหนด

 มาตรา 128 ผูส้ มัครผูใ้ ดไม่ยนื่ บัญชีฯ ในการเลือกตั้งต่อ กกต.ภายในระยะเวลาที่
กาหนด หรือจงใจยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง (ตาม ม.62 วรรคแรก)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนด 5 ปี

กรณียนื่ เท็จ
 วรรคสอง ถ้าข้อความในบัญชีทไี่ ด้ยนื่ ไว้ (ตาม ม.62 วรรคแรก) เป็นเท็จ ผู้สมัคร
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตัง้ แต่ 20,000 – 100,000 บาท
และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนด 10 ปี

การใช้จา่ ยเกินจานวนเงินค่าใช้จา่ ยตามที่ ผอ.กต.จว.กาหนด
 มาตรา 60 วรรคสาม ห้ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจานวนเงินค่าใช้จ่าย
ที่กาหนดจานวนเงินค่าใช้จา่ ยดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่าย หรือรับว่า
จะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน
 มาตรา 127 ผู้ใดใช้จ่ายเกินที่กาหนด ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่
20,000-100,000 บาท หรือปรับเป็นจานวน 3 เท่าของจานวนเงิน ที่เกินกาหนด
แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มี
กาหนด 10 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของ อบต.
เริ่มคิดคำนวณค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง
จำนวนเงินที่ผู้สมัครใช้จ่ายได้ไม่เกิน
นายก อบต. (10 หมู่บ้านขึ้นไป) 270,000 บาท
นายก อบต. (6-10 หมู่บ้าน) 230,000 บาท
นายก อบต. (1-5 หมู่บ้าน) 180,000 บาท

ผู้สมัคร รับเงิน/ทรัพย์สิน

ส.อบต. (10 หมูบ่ ้านขึ้นไป) 77,000 บาท
ส.อบต. (6-10 หมู่บา้ น)
63,000 บาท
ส.อบต. (1-5 หมู่บา้ น)
53,000 บาท

ผู้สมัคร ใช้จ่าย/จ่ายเงิน

ผู้สมัคร ใช้จ่าย
แต่จ่ายเงินหลังวันเลือกตัง้

1.คชจ.ในการสมัคร, ค่าจ้างแรงงาน, ค่าจ้างทำของ, ค่าโฆษณาในสื่ อ,
ค่าจัดทำป้ายฯ, ค่าหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ , ค่าจัดซื้อ/เช่าวัสดุ ,
ค่าเช่าสถานที่ฯ, คชจ.เดินทาง, ค่าสาธารณูปโภค, คชจ.ของผู้ช่วย
หาเสียง, คชจ.อื่นๆ

1.ทำใบรับเงิน/ทรัพย์สิน
(แบบ ส.ถ./ผถ. 1/13 (จ)

1.ขอใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ
จากร้านหรือผู้รับจ้าง

1.ให้ขอใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด (ร้าน) หรือ
2.ทำใบสำคัญรับเงิน (แบบ ส.ถ./ผถ. 1/13 (ฉ) (จ้าง) หรือ
3.ทำใบรับรองการจ่ายเงิน (แบบ ส.ถ./ผถ. 1/13 (ช)
(ไม่มีใบเสร็จรับเงิน, ทำใบสำคัญรับเงินไม่ได้)
2. เฉพาะทรัพย์สินที่ผู้อื่นนำมาให้/จ่ายแทนให้ ถือว่าใช้จ่าย
(ให้สำเนาใบรับเงิน/ทรัพย์สิน (แบบ ส.ถ./ผถ. 1/13 (จ)) มาแนบ

2.ลงรายการรับ ในบัญชีรายรับ
(แบบ ส.ถ./ผถ. 1/13 (ข)

2.ลงรายการจ่าย ในบัญชีรายจ่าย
(แบบ ส.ถ./ผถ. 1/13 (ค)

2.ลงรายการในแบบคชจ.ค้างจ่าย

(แบบ ส.ถ./ผถ. 1/13 (ง)

3. แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
(แบบ ส.ถ./ผถ. 1/13 (ก) (สรุปการรับ-จ่าย)

ยื่นบัญชีฯ ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง
ผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีฯ
ต่อ กกต.ในเวลาที่กำหนด
หรือจงใจยื่นหลักฐานไม่ถูกต้อง
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี

ผู้สมัครยื่นบัญชีเป็นเท็จ
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1–5 ปี
และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้
มีกำหนด 10 ปี

ผู้สมัครใช้จ่ายเกินจำนวนเงินค่าใช้จ่าย
ตามที่ ผอ.กต.จว.ประกาศกำหนด
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1–5 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท
หรือปรับเป็นจำนวน 3 เท่าของจำนวนเงินที่เกิน
แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า หรือทั้งจำทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด 10 ปี
ม

แบบฟอร์ม
จัดทาบัญชีรายรับและรายจ่าย
ของผู้สมัคร สถ./ผถ.

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก)
แบบบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
หมายเลขประจาตัว
จังหวัด
ตามที่ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่
ขอส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

นามสกุล
อาเภอ/เขต
เดือน

พ.ศ.

บัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่

เดือน

พ.ศ.

ถึงวันที่

๑. แสดงรำยรับและรำยจ่ำย
รายรับ
รายจ่าย
- รายการจ่ายจริง
- รายการค้างจ่าย
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
๒. บัญชีรำยรับและรำยจ่ำย
บัญชีรายรับ
บัญชีรายจ่าย
๓. เอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย
- รายการจ่ายจริง
- รายการค้างจ่าย

เดือน

พ.ศ.

จานวน

บาท

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
บาท

จานวน
จานวน

หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

ผู้สมัคร
)
๑๑

คำอธิบำยรำยกำร
แบบบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น จัดทาบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง โดยระบุระยะเวลาในการเลือกตั้งให้ถูกต้อง
ตามรอบระยะเวลาบัญชี และนายอดรวมของบัญชีเพื่อแสดงลงในรายการ ดังนี้
- รายรับ นายอดรวมของบัญชีรายรับ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข) มาแสดงในรายการ
- รายจ่าย นายอดรวมของบัญชีรายจ่าย ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค) และรายการ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ถ้ามี) ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง) แสดงแยกจากกัน
จากนั้นรวมสองรายการออกยอดสรุปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่ใช้ในการสมัคร ซึ่งจะต้องไม่เกิน
จานวนที่ผู้ อานวยการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนด และบันทึ กจานวนหน้ า/แผ่ น ของบัญ ชี
และเอกสารหลักฐานประกอบรายการทั้งหมดในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นรับรองความถูกต้องตามความเป็นจริงก่อนส่งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด

๑๒

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข)
บัญชีรำยรับ
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
วัน/เดือน/ปี

นามสกุล
ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น

เลขที่เอกสำร

รำยกำร

จำนวนเงิน

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-)
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)

ผู้สมัคร

(
วันที่

)
/

/

บัญชีรายรับหน้าที่...........จากจานวน............หน้า
๑๓

คำอธิบำยรำยกำร
บัญ ชีรำยรับ ใช้สาหรับบันทึกการรับ เมื่อมีรายการเกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับ ได้แก่ เงินสด
รวมถึงเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายแทนหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิด
ค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ ในการหาเสียงเลื อกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นรับรู้หรือยินยอม ซึ่งการที่บุคคลอื่นนาทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้ คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทน
ตามปกติในท้องที่นั้น
คำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงบัญชีรำยรับ
“วัน/เดือน/ปี”
“เลขที่เอกสำร”
“รำยกำร”
“จำนวนเงิน”

“รวมเงิน”

๑๔

ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการทางการเงิน
ให้บันทึกเลขที่ของเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการ โดยเรียงตาม
รายการที่เกิดขึ้นตามลาดับก่อนหลัง
ให้บันทึกคาอธิบายรายการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับ
ให้บันทึกจานวนเงินสดหรือยอดเงินที่ได้รับมา รวมถึงจานวนเงินที่มีผู้จ่ายแทน
หรือมูลค่าของทรัพย์สิน ที่มอบให้เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
บันทึกยอดรวมของรายการรายรับที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค)
บัญชีรำยจ่ำย
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
วัน/เดือน/ปี

นามสกุล
ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น

เลขที่เอกสำร

รำยกำร

จำนวนเงิน

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-)
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)

ผู้สมัคร

(
วันที่

)
/

/

บัญชีรายจ่ายหน้าที่...........จากจานวน............หน้า
๑๕

คำอธิบำยรำยกำร
บัญ ชี รำยจ่ ำ ย ใช้ส าหรับ บัน ทึกรายการจ่ายจริงที่ เกิดขึ้น เมื่ อผู้ ส มัครจ่ายช าระค่าสิ นค้ า
หรือบริการที่ได้รับแล้วโดยการจ่ายเงินสด รวมถึงเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายแทนหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สิน
ที่ บุ คคลอื่ นได้ น ามาให้ ใช้ ห รื อยกให้ โดยไม่ คิ ดค่ าตอบแทน เพื่ อประโยชน์ ในการหาเสี ยงเลื อกตั้ งโดยผู้ สมั คร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรับรู้หรือยินยอม ซึ่งการที่บุคคลอื่นนาทรัพย์สินมาให้ใช้
ให้คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น
คำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงบัญชีรำยจ่ำย
“วัน/เดือน/ปี”
“เลขที่เอกสำร”
“รำยกำร”
“จำนวนเงิน”

“รวมเงิน”

๑๖

ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการทางการเงิน
ให้บันทึกเลขที่ของเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการ โดยเรียงตามรายการ
ที่เกิดขึ้นตามลาดับก่อนหลัง
ให้บันทึกคาอธิบายรายการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจ่าย
ให้บันทึกจานวนเงินสดหรือยอดเงินที่ได้จ่าย รวมถึงจานวนเงินที่มีผู้จ่ายแทน
หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่มอบให้เพื่อประโยชน์ ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
บันทึกยอดรวมของรายการรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง)
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (ถ้ำมี)
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
วัน/เดือน/ปี

นามสกุล
ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น

เลขที่เอกสำร

รำยกำร

จำนวนเงิน

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-)
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)

ผู้สมัคร

(
วันที่

)
/

/

รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหน้าที่...........จากจานวน............หน้า
๑๗

คำอธิบำยรำยกำร
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย(ถ้ำมี) ใช้สาหรับบันทึกรายการที่เกิดขึ้น กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็ น สมาชิกสภาท้ องถิ่น หรือผู้ บ ริห ารท้องถิ่น ได้รับสิ นค้าหรือบริการในระหว่างการหาเสี ยงเลือกตั้งไว้แล้ ว
และในวันเลื อกตั้งผู้ส มัครรับเลื อกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ยังไม่ได้จ่ายชาระค่าสินค้า
หรือบริการนั้น ๆ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องบันทึกรายการค้างจ่าย
ทุกรายการ และแสดงไว้ในรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
คำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (ถ้ำมี)
“วัน/เดือน/ปี”
“เลขที่เอกสำร”
“รำยกำร”
“จำนวนเงิน”
“รวมเงิน”

๑๘

ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการทางการเงิน
ให้บันทึกเลขที่ของเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการ โดยเรียงตามรายการ
ที่เกิดขึ้นตามลาดับก่อนหลัง
ให้บันทึกคาอธิบายรายการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ให้บันทึกจานวนเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ค้างจ่ายในรายการนั้น
บันทึกยอดรวมของรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ)
ใบรับเงิน / ทรัพย์สิน
เลขที่
วันที่

เดือน

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต

พ.ศ.

นามสกุล
หมู่ที่

ได้รับ  เงิน /  ทรัพย์สิน จาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี

รำยกำร

ซอย
จังหวัด
นามสกุล

ถนน
จังหวัด

จำนวนเงิน

หมำยเหตุ

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-)
(ลงชื่อ)

ผู้ให้เงิน / ทรัพย์สิน

(

)

(ลงชื่อ)

ผู้รับเงิน / ทรัพย์สิน

(

)

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่

/

/

หมายเหตุ ๑. ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน / ทรัพย์สินของผู้สมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครยินยอมให้บุคคลใด ๆ จ่าย หรือรับว่าจะจ่ายแทน และกรณีที่บุคคลอื่น
นาทรัพย์สินมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม
๒. ในกรณีที่บุคคลอื่นนาทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น
3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ให้เงิน / ทรัพย์สิน

๑๙

คำอธิบำยรำยกำร
ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน หมายถึง หลักฐานที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นจัดทาขึ้นเพื่อใช้บันทึกการรับเงิน ทรัพย์สิน จากการจ่ายแทนหรือรับว่าจะจ่ายแทนหรือนาทรัพย์สิน
มาให้ใช้หรือยกให้ โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง โดยให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน เพื่อประกอบเอกสารใบรับเงิน/ทรัพย์สินด้วย
คำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงใบรับเงิน/ทรัพย์สิน
“ลำดับที”่
“วันเดือนปี”
“รำยกำร”
“จำนวนเงิน”

ลาดับที่ในแต่ละรายการ
ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการทางการเงิน
ให้บันทึกคาอธิบายรายการที่เกิดขึ้น
ให้บันทึกจานวนเงินที่มีบุคคลอื่นจ่ายแทนหรือรับว่าจะจ่ายแทน หรือจานวนเงิน
ที่มีผู้นาทรัพย์สินมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องคานวณ
ตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น
“รวมเงิน”
จานวนเงินรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ลาดับแรกจนถึงลาดับสุดท้ายที่ได้รับ
“ลำยมือชื่อผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน” หมายถึง ลายมือชื่อของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สินแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“ลำยมือชื่อผู้รับเงิน/ทรัพย์สิน” หมายถึง ลายมือชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

๒๐

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ)
ใบสำคัญรับเงิน
เลขที่
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต

วันที่

เดือน

ซอย

นามสกุล
ถนน
จังหวัด

ขอรับรองว่า ได้รับเงินจาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น
ลำดับที่

พ.ศ.

นามสกุล
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รำยละเอียดกำรรับเงิน

จำนวนเงิน

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-)
(ลงชื่อ)

ผู้รับเงิน

(

)

(ลงชื่อ)

ผู้จ่ายเงิน

(

)

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่

/

/

หมายเหตุ ใช้เป็นหลักฐานสาหรับบันทึกการจ่ายเงินกรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้เท่านั้น

แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินด้วย

๒๑

คำอธิบำยรำยกำร
ใบส ำคั ญ รั บ เงิ น ใช้ เป็ น หลั ก ฐานการจ่ า ยเงิน ในกรณี ที่ ผู้ ส มั ค รรับ เลื อ กตั้ งเป็ น สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขายที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน เช่น การจ่ายเงินค่าจ้าง
แรงงานในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การจ่ายเงินค่าจ้างประกอบอาหารเลี้ยงทีมงานหาเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น
โดยให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับจ้างหรือผู้ขายเพื่อประกอบเอกสารใบสาคัญรับเงินด้วย
คำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงใบสำคัญรับเงิน
“ลำดับที”่
“รำยกำร”
“จำนวนเงิน”

ลาดับที่ในแต่ละรายการ
ให้บันทึกคาอธิบายรายการที่เกิดขึ้น
ให้บันทึกจานวนเงินในแต่ละรายการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้จ่าย
“รวมเงิน”
จานวนเงินรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ลาดับแรกจนถึงลาดับสุดท้ายที่ได้รับ
“ลำยมือชื่อผู้รับเงิน” หมายถึง ลายมือชื่อของผู้รับจ้างหรือผู้ขาย
“ลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน” หมายถึง ลายมือชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

๒๒

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ช)
ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน
เลขที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
นามสกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น อยู่บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ขอรั บรองว่ าได้ จ่ ายเงิ นเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการเลื อกตั้ ง โดยไม่ อาจเรี ยกใบเสร็ จรั บเงิ นจากผู้ รั บเงิ นได้
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับที่

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงิน

จำนวนเงิน

หมำยเหตุ

รวมเงิน
จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-)
(ลงชื่อ)

ผู้จ่ายเงิน

(

)

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่

/

/

หมายเหตุ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้สมัครได้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือจัดทาใบสาคัญรับเงินได้

๒๓

คำอธิบำยรำยกำร
ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน เป็นหลักฐานที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นจัดทาขึ้นเพื่อใช้บันทึกการจ่ายเงินในกรณีการจ่ายเงินครั้งใดที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้
เช่ น ค่ า โดยสารรถสาธารณะ ค่ าถ่ ายเอกสาร เป็ น ต้ น โดยให้ ผู้ ส มั ค รรับ เลื อ กตั้ งเป็ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นใช้ใบรับรองการจ่ายเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่าย
คำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงใบรับรองกำรจ่ำยเงิน
“ลำดับที”่
“รำยกำร”
“จำนวนเงิน”

ลาดับที่ในแต่ละรายการ
ให้บันทึกคาอธิบายรายการที่เกิดขึ้น
ให้บันทึกจานวนเงินในแต่ละรายการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้จ่าย
“รวมเงิน”
จานวนเงินรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ลาดับแรกจนถึงลาดับสุดท้ายที่ได้รับ
“ลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน” หมายถึง ลายมือชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

๒๔

แนวทางเกี่ยวกับการคานวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น

ถำม กรณี ที่ เป็ น กำรเลื อ กตั้ งครั้ งแรกภำยหลั งพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรเลื อ กตั้ งสมำชิ ก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิ ก สภำท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นวั น ที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศให้มีกำรเลือกตั้งต้องนำมำคำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งหรือไม่
ตอบ การคานวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสั่งหรือจัดทา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ให้นามาคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ถำม กำรคิดคำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น หำเสียงเลือกตั้ง
โดยกำรปิดประกำศและติดแผ่นป้ำยเกี่ยวกับหำเสียงเลือกตั้ง โดยนำภำพผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรื อผู้บริหำรท้องถิ่นในองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มำใช้ในกำรหำเสียงเลือกตั้ งด้วย
จะต้องคำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งอย่ำงไร
ตอบ กรณีที่ ๑ กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจัดทาและปิดประกาศหรือติด
แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยนาภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยระบุเฉพาะหมายเลขประจาตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่น เท่านั้น ให้คิดค่าใช้จ่ายในการหาเสี ยงเลือกตั้งเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น โดยนับเป็นจานวนประกาศหรือแผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
กรณีที่ ๒ กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จัดทา
และปิ ดประกาศหรื อติ ดแผ่ นป้ ายเกี่ ยวกั บการหาเสี ยงเลื อกตั้ ง โดยน าภาพของผู้ สมั ครรับเลื อกตั้ งเป็ น สมาชิ ก
สภาท้องถิ่น หรือผู้ บ ริห ารท้องถิ่น ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสี ยงเลื อกตั้ง โดยระบุ
หมายเลขประจาตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมกัน ให้คิดค่าใช้จ่าย
ในการหาเสี ยงเลื อกตั้ งเฉลี่ ย จ านวนเงิน เท่ ากัน ทุ กคน ทั้งนี้ ประกาศหรือแผ่ น ป้ ายดังกล่ าวผู้ ใดเป็น ผู้ ว่าจ้าง
ให้จัดทา ให้นับเป็นจานวนประกาศหรือแผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นผู้นั้น
ถำม พรรคกำรเมืองสำมำรถช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่นในกำรหำเสียงเลือกตั้งได้หรือไม่
ตอบ พรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครฯ ในการหาเสียงเลือกตั้งได้ โดยมีวิธีการหาเสียง
ตามระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาท้ องถิ่น หรือผู้ บ ริห ารท้องถิ่น แก้ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่นเดียวกับ ผู้ ส มัครฯ
ซึง่ จะต้องนามารวมคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครด้วย
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ถำม บุคคลในครอบครัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น ที่มำช่วยหำเสียงเลือกตั้งต้องนำมำคำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง หรือไม่
ตอบ สามี ภริยา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้สมัครฯ มาช่วยหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น
ทีไ่ ม่ต้องนามาคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ถำม บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
หรือพรรคกำรเมืองดำเนินกำรหำเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำรหำเสียงทำงเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชั่น
อีเมล์ เอสเอ็มเอส หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ต้องน ำมำคำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง ของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น หรือไม่
ตอบ กรณีผู้สมัครฯ ยินยอมหรือไม่คัดค้าน ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครฯ
ซึ่งกรณีมีรายการค่าใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ค่าจ้างจัดทาสื่อ/ค่าตอบแทนในการดาเนินการไม่ว่าด้วย
วิธีการใดเพื่อให้ผู้ ใช้บริการเว็บ ไซต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล์ โปรแกรมค้นหา หรือสื่ ออิเล็กทรอนิกส์อื่น รับรู้ถึง
การหาเสียงโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท จะต้องแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครฯ ทราบ และให้ผู้สมัครฯ
แจ้งต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดตามแบบที่กาหนด เพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครฯ
ถำม กรณีที่บุคคลอื่นได้ใช้จ่ำยเงินในกำรโฆษณำหำเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ต้องนำมำคำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง หรือไม่
ตอบ กรณีที่ ๑ กรณีที่ผู้สมัครฯ ได้รับทราบถึงการกระทา ให้ถือ เป็นจานวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งที่ผู้สมัครฯ รับรู้หรือยินยอม และจะต้องนามารวมคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครฯ ด้วย
กรณีที่ ๒ กรณีที่ผู้สมัครฯ ได้รับทราบถึงการกระทา แต่ไม่ยินยอมให้มีการกระทาดังกล่าว
จะต้องแจ้งต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระทาดังกล่าว
ถำม กรณี ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นหำเสียงร่วมกัน
เป็นทีมจะมีแนวทำง ยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้งอย่ำงไร
ตอบ กรณีผู้สมัครฯ ที่หาเสียงเลือกตั้งเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม และมีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
เกิดขึ้นในลักษณะเป็นกลุ่ม หลักฐานการจ่ายเงินที่ผู้รับเงินออกให้ย่อมมีเพียงฉบับเดียวและถือเป็นต้นฉบับ
เพื่ อ ให้ ผู้ ส มั ค รฯ ได้ ร ายงานค่ าใช้ จ่ ายเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายก าหนด จึ งให้ ผู้ ส มั ค รฯ แต่ ล ะรายหมายเหตุ
ระบุ จ านวนเงิน ค่ าใช้ จ่ ายของตนลงในต้ น ฉบั บ หลั ก ฐานการจ่ายเงิน นั้ น และลงลายมื อ ชื่ อ กากั บ ไว้ทุ ก ราย
เมื่อรายงานค่าใช้จ่าย ให้ผู้สมัครฯ แต่ละรายจัดส่งสาเนาหลักฐานการจ่ายเงินฉบับนั้นพร้อมรับรองความถูกต้อง
และบั น ทึ ก จ านวนเงินค่าใช้ จ่ ายของตนในแบบบั ญชี รายจ่าย ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค) ที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
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