


 
 

- วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ัง                 

ของผูส้มัครสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

- การจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกต้ัง                  

ของผูส้มัครสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ัง

สภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยวธิีการหาเสียงและลกัษณะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิน่ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  วิธีการหรือลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้มี 
ความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๖  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๔  
มาตรา   ๖๖  มาตรา   71  และมาตรา   ๗๓  แห่ งพระราชบัญญัติการ เลื อกตั้ งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการการเลือกตัง้จึงออกระเบยีบไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและ
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย   
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“พรรคการเมือง”  หมายความว่า  พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมือง 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“การหาเสียงเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิก 

จากชุมชน  เพ่ือให้ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



“เอกสาร”  หมายความว่า  กระดาษ  สติ๊กเกอร์  หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ที่ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

“วีดิทัศน์”  หมายความว่า  วัสดุที่มีการบันทึกภาพ  หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถน ามาฉาย  
ให้เห็นเป็นภาพ  เพื่อใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร 

“ผู้ช่วยหาเสียง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วม
กิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  ตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง  และเป็นบุคคลที่ได้แจ้ง
รายละเอียด  หน้าที่และค่าตอบแทนต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจังหวดั  ยกเว้นบุคคล
ในครอบครัว  ได้แก่  สามี  ภริยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย   

“เครื่องดื่ม”  หมายความว่า  น้ าหรือของเหลวทั้งหลายที่บุคคลสามารถดื่มเข้าสู่ร่างกายได้ 
แต่ไม่หมายความรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

“การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การหาเสียงเลือกตั้ง 
ที่กระท าขึ้นโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์  หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือหาเสียงเลือกตั้งตามที่กฎหมายก าหนด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่  
แก่ประชาชนโดยทั่วไป   

“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ที่ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ของผู้สมัคร  
หรือผู้ใด  และให้หมายความรวมถึงผู้ให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์   

“ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ประกาศของผู้สมัครที่มีลักษณะ 
เป็นกระดาษหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีข้อความหรือรูปที่ผู้สมัครได้จัดท าเพ่ือใช้ใน 
การหาเสียงเลือกตั้ง 

“แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง”  หมายความว่า  แผ่นป้ายของผู้สมัครที่มีลักษณะ   
เป็นกระดาษ  กระดาน  หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีความแข็งแรงที่มีข้อความหรือรูป  
ท่ีผู้สมัครได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 

“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

“หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ  ปลัดกรุงเทพมหานคร  
ผู้อ านวยการเขต  ผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และ
หน่วยงานอื่น 

“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั  ปลัดเทศบาล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ปลัดเมืองพัทยา  และหัวหน้าพนักงานหรือ
หัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 

“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึงส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้นหรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ กรณีที่ผู้สมัครผู้ใดด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ  ให้ด าเนินการหาเสียงเลือกตั้ง

ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้ด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่วันที่

ต าแหน่งว่างลงจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
ผู้สมัครที่หาเสียงเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ต้องน าค่าใช้จ่ายในการหาเสียงดังกล่าวมาคิดรวมเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครด้วย 
ข้อ ๗ พรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้  โดยพรรคการเมืองนั้น

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้ถือเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ให้นับรวมค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนั้นด้วย 

หมวด  ๒ 
การหาเสียงเลอืกตัง้โดยวธิีการทางอเิล็กทรอนิกส ์

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
วิธีการหาเสียงเลอืกตั้งโดยวธิีการทางอเิล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๘ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือ
ผู้ใด  แล้วแต่กรณี  สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง  หรือมอบ  
หรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลด าเนินการแทนได้  ด้วยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



(๑) เว็บไซต์   
(๒) โซเซียลมีเดีย 
(๓) ยูทูป   
(๔) แอปพลิเคชัน 
(๕) อีเมล์   
(๖) เอสเอ็มเอส   
(๗) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท 
ข้อ ๙ การหาเสียงเลือกตั้งตามข้อ  ๘  ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใด  แล้วแต่กรณี  

สามารถระบุชื่อ  รูปถ่าย  หมายเลขประจ าของตัวผู้สมัคร  ชื่อของพรรคการเมือง  สัญลักษณ์ของ 
พรรคการเมือง  สัญลักษณ์  นโยบายของผู้สมัคร  คติพจน์  ค าขวัญ  ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร   
พร้อมระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต  จ านวน  และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณ 
ที่เห็นได้ชัดเจนด้วย 

ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  หรือการน าภาพบุคคลเพ่ือใช้  
ในการหาเสียงเลือกตั้ง  จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น  และไม่ขัดต่อ  
มาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
และอาจน าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
การแจ้งวธิีการหาเสียงเลอืกตั้งโดยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ  ๑๐ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  
แล้วแต่กรณี  แจ้งวิธีการ  รายละเอียด  ช่องทาง  ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบ  ให้ผู้อ านวยการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบก่อนด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   

เพ่ือประโยชน์ในการแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามส่วนนี้  
คณะกรรมการอาจก าหนดวิธีการแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

ส่วนที ่ ๓ 
การหาเสียงเลอืกตัง้โดยบุคคลที่มิได้เปน็ผู้สมคัรหรือพรรคการเมือง 

 
 

ข้อ  ๑๑ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือ  
พรรคการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด  แสดงชื่อและ

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



ชื่อสกุล  หรือชื่อนิติบุคคล  หรืออาจแสดงชื่อย่อ  สัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายใดที่สามารถระบุเจาะจง
ตัวบุคคลที่ด าเนินการได้ 

สื่อที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ต้องระบุชื่อและชือ่สกลุ  
หรือชื่อนิติบุคคลของผู้จัดท า 

การแสดงตนและระบุข้อมูลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  อาจกระท าในรูปแบบตัวอักษร  ภาพ  
หรือเสียงก็ได้ 

ข้อ  ๑๒ บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีรายการค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  รวมแล้วเกินกว่าห้าพันบาท   
ให้ผู้นั้นแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อผู้สมัครทราบ  ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครแจ้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดทราบ  เพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

(๑) ค่าจ้างจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ค่าตอบแทนในการด าเนนิการ  ไม่ว่าด้วยวิธกีารใดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเวบ็ไซต ์ โซเซียลมีเดยี  

อีเมล์  โปรแกรมค้นหา  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น  รับรู้ถึงการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งรายละเอียดตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบ   
ข้อ  ๑๓ ในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใดยินยอมหรือไม่คัดค้านการใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง 

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  ให้นับรวมรายการ 
ใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครนั้นด้วย 

ส่วนที ่ ๔ 
การด าเนนิการเกี่ยวกบัการหาเสียงเลอืกตั้งโดยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส์ที่ไม่ถูกต้อง 

 
 

ข้อ  ๑๔ เมื่อมีความปรากฏต่อคณะกรรมการว่า  ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใด   
แล้วแต่กรณี  มีการกระท าที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
หรือเป็นการต้องหา้ม  ตามข้อ  ๒๒  หรือข้อ  ๒๓  (๔)  ให้คณะกรรมการสั่งให้แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือ
ลบข้อมูล  และให้เลขาธิการแจ้งค าสั่งให้ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใด  แล้วแต่กรณี  ที่กระท าการ  
ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ  เพื่อปฏิบัติตามค าสั่งนั้นโดยเร็ว   

กรณีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ด าเนินการแทนก็ได้  เมื่อกรรมการที่ได้รับมอบหมายออกค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เลขาธิการรายงาน
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็ว   

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับรายงานหรือพบเหตุการณ์หาเสียงเลือกตั้ง   
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง  ให้รายงานต่อเลขาธิการภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง  เพ่ือด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



กรณีผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใด  แล้วแต่กรณี  ไม่แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือลบข้อมูล
ภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เลขาธิการแจ้งหนว่ยงานของรัฐที่เกีย่วข้องพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่
และผู้ให้บริการเพื่อพิจารณาด าเนินการ  หากมีค่าใช้จ่าย  ให้ผู้สมัครนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในกรณีที่ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดไม่ด าเนินการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือลบข้อมูล
ตามวรรคสี่  คณะกรรมการอาจน ามาเป็นเหตุด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดได้ 

หมวด  ๓ 
ผู้ช่วยหาเสียง 

 
 

ข้อ  ๑๕ ผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ ช่วยหาเสียงเ พ่ือช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ ง 
ในเขตเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง  หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง  
รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบ  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ทราบก่อนวันด าเนินการ  ทั้งนี้  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเก็บรวบรวมเอกสารที่ผู้สมัคร
แจ้งมานั้นไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

การหาเสียงเลือกตั้งของผู้ช่วยหาเสียงตามวรรคหนึ่ง  ผู้สมัครสามารถจัดหาเสื้อผ้า  สิ่งของ  
เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่ม  ส าหรับผู้ช่วยหาเสียง  และให้ผู้สมัครต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียง
ที่ได้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า   

ในกรณีผู้สมัครไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง  หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง  
จะด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการนี้มิได้   

กรณีการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งนั้น  ให้ผู้สมัครด าเนินการ
แจ้งไม่เกินสามครั้ง  ครั้งละไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนั้น   

ข้อ  ๑๖ ในกรณีบุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครตามหมวดนี้  เข้าช่วยเหลือใน 
การหาเสียงเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครแจ้งเหตุการณ์นั้นให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบโดยเร็ว 

หมวด  ๔ 
การปดิประกาศเกี่ยวกบัการหาเสียงเลอืกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
 
 

ข้อ  ๑๗ ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จัดท าและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดท าและ
ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) จัดท าและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  มีขนาดความกว้างไม่ เกิน   
๓๐  เซนติเมตร  และมีขนาดความยาวไม่เกิน  ๔๒  เซนติเมตร   

(๒) จัดท าและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  มีขนาดความกว้างไม่ เกิน   
๑๓๐  เซนติเมตร  และมีขนาดความยาวไม่เกิน  ๒๔๕  เซนติเมตร 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ  ๑๘ ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  
ตามข้อ  ๑๗  ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ  รูปถ่าย  หมายเลขประจ าตัวของผู้สมัคร  ชื่อของพรรคการเมือง  
สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง  สัญลักษณ์  นโยบายของผู้สมัคร  คติพจน์  ค าขวัญ  ข้อมูลประวัติ  
เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมคัร  พร้อมระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต  จ านวน  และวันเดอืนปี 
ที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชดัเจนของประกาศเกีย่วกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสยีง 
เลือกตั้ง 

ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  หรือการน าภาพบุคคลเพ่ือใช้   
ในการหาเสียงเลือกตั้ง  จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น  และไม่ขัดต่อมาตรา  ๓๔  
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และอาจน าภาพ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน  
มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

ข้อ  ๑๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจ
ในการประกาศก าหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(1) จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ 

(2) หลักเกณฑ์  วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ 
การหาเสียงเลือกตั้ง 

(3) สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินห้าเท่าของจ านวน

หน่วยเลือกตั้ง  และจ านวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินสามเท่า  
ของจ านวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ในกรณีการเลือกตั้งเทศบาลนคร  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา  จ านวนของประกาศ
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินสิบเท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้ง  และจ านวน  
แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินห้าเท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งของ  
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องไม่เกินจ านวนที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดประกาศก าหนด 

ก่อนประกาศก าหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานหรือ 
หารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เมื่อออกประกาศดังกล่าวแล้ว  
ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  โดยสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับ  
การหาเสียงเลือกตั้ง  และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องค านึงถึงความเหมาะสม  

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความสะอาด  ความปลอดภัย  ความมั่นคงแข็งแรง  มีทัศนียภาพและ  
ทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ  รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการ  หรือประชาชน  และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร 

ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งไว้แล้ว  ให้ใช้ประกาศดังกล่าวจนกว่าจะครบอายุของสภาท้องถิ่นนั้น 

ข้อ  ๒๐ การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง  ผู้สมัครสามารถกระท าได้เฉพาะสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ข้อ  ๒๑ กรณีที่ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ   
การหาเสียงเลือกตั้งไม่ถูกต้องตามหมวดนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงาน  หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น   
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอ านาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และหาก  
ไม่ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้มีอ านาจข้างต้นมีอ านาจรื้อถอน  ท าลาย  ปลดออก  
ปกปิด  หรือลบข้อความ  ภาพ  หรือรูปรอยดังกล่าว  หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ  โดยให้คิด
ค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น  และคณะกรรมการอาจน ามาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาดได้ 

หมวด  ๕ 
ลักษณะตอ้งหา้มในการหาเสียงเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ  ๒๒ ห้ามผู้สมัครด าเนินการ  หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดด าเนินการน าสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง   

ข้อ  ๒๓ ห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง  หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ ใดหาเสียงเลือกตั้ง  
ในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง  หรือโปรยในที่สาธารณะ 
(๒) แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้มีการระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล   

ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต  จ านวน  และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน 
(๓) ใช้พาหนะต่าง ๆ   ในการหาเสียงเลือกตั้ง  หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  

ที่มิได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบ   
(๔) หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยค าที่รุนแรง  หรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพ้ืนที่ 
(๕) ช่วยเหลือเงิน  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติ

ประเพณีต่าง ๆ 
(๖) หาเสียงเลือกตั้งโดยน าชื่อของพรรคการเมือง  สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง  คติพจน์   

ค าขวัญ  หรือภาพบุคคล  โดยมิได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



(๗) จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๒๔ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  
ครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ใช้บังคับ  ให้การหาเสียงเลือกตั้งปฏิบัติตามระเบียบนี้นับแต่วันที่คณะกรรมการประกาศก าหนดให้มี  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนถึงวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ๆ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



เขียนที่ ..............................................................  
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................   
 
เรื่อง ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
เรียน ……………………………………………………………… 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ........... แผ่น 
    
  ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................... นามสกุล ....................................................... .......  
เลขประจ าตัวประชาชน ………………………………………  
      ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)…….…จังหวัด .................... เขตเลือกตั้ง
ที่ ........... หมายเลข ........ 
      ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… จังหวัด ............................ หมายเลข ........ 
                         …(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)..… จังหวัด ...........................  

มีความประสงค์ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 
              ขอใช้การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์           จ านวน ................. ชอ่งทาง   
 
              เปลี่ยนแปลงการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน ................. ช่องทาง 
 
              เพ่ิมเติมการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์        จ านวน ................  ช่องทาง 
 
             ยกเลิกการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์         จ านวน ................  ช่องทาง 
 
         ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้  
 
  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า เอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยื่นมาพร้อมนี้ 
ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น ข้อ ๑๐ เป็นต้น ที่ก าหนดไว้ และขอรับรองว่า
เป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
โทรศัพท์ ที่ท าการ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................  
อีเมล์ ..................................... 



เขียนที่ ..............................................................  
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................   
 
เรื่อง ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
เรียน ......................................................................................  
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ........... แผ่น 
    
  ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................... นามสกุล ..............................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)……..… 
จังหวัด ............................ เขตเลือกตั้งที่ ........... หมายเลข ......../ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… 
จังหวัด .......................... หมายเลข ........ มีความประสงค์ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากได้มีบุคคลใดที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้  
 
  ข้าพเจ้ าฯ ขอแจ้ งเอกสารเกี่ ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ งทางอิ เล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ ที่ก าหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศพัท์ ที่ท าการ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................  
อีเมล์ ..................................... 
 



เขียนที่ ..............................................................  
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................   
 
เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง 
 
เรียน ……………………………………............................. 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง          จ านวน...................... แผ่น   
 
  ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................... นามสกุล ....................................................... .......  
เลขประจ าตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)…….… 
จังหวัด ............................ เขตเลือกตั้งที่ ........... หมายเลข ......../ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… 
จังหวัด ............................ หมายเลข ........ มีความประสงค์แจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง ดังนี้ 
 
       จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง               จ านวน ................. คน   
 
       เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง       จ านวน ................. คน 
 
       เพ่ิมเติมผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง           จ านวน ................  คน 
 
       ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง              จ านวน ................  คน 
 
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ ………………….. บาทต่อวัน และให้
ผู้ช่วยหาเสียงมีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
                     ๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………  
  ๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ผู้ช่วยหาเสียงตามบัญชีรายชื่อที่ยื่นมาพร้อมนี้ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น ข้อ ๑๕ เป็นต้น ที่ก าหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ ที่ท าการ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................  
อีเมล์ ..................................... 
 



บัญชีรายช่ือผู้ช่วยหาเสียง 
 
 ข้าพเจ้า ชื่อ ................................................................... นามสกุล ............................................ ............ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง……(สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น)….จังหวัด............................ หมายเลข................... 
เขตเลือกตั้งที่ ....... 
  
        จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง                จ านวน ................. คน   
 
   เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง        จ านวน ................. คน 
 
        เพ่ิมเติมผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง           จ านวน ................  คน 
 
               ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง              จ านวน ................  คน 
 
 

ขอแจ้งรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง ตามรายช่ือ ดังนี้ 
 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน หมายเหตุ 

๑.    
๒.    
๓.    
๔.    
๕.    
๖.    
๗.    
๘.    
๙.    

๑๐.    
๑๑.    
๑๒.    
๑๓.    
๑๔.    
๑๕.    
๑๖.    
๑๗.    
๑๘.    
๑๙.    
๒๐.    

 
 

ลงชื่อ 
       (........................................................................) 

 
 
 
 



เขียนที่ ..............................................................  
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................   
 
เรื่อง ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 
เรียน ……………………………..…………………………………… 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง จ านวน ........... แผ่น 
 
  ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................... นามสกุล ....................................................... .......  
เลขประจ าตัวประชาชน  
      ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)…….…จังหวัด .................... เขตเลือกตั้ง
ที่ ........... หมายเลข ........ 
      ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… จังหวัด ............................ หมายเลข ........ 
                         …(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)..… จังหวัด ........................... 

มีความประสงค์แจ้งพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 
  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ (๓) ที่ก าหนดไว้
และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ลงชื่อ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ ที่ท าการ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................  
อีเมล์ ..................................... 
 



เขียนที่ ..............................................................  
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................   
 
เรื่อง ขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
 
เรียน ……………………………..…………………………………… 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง จ านวน ........... แผ่น 
 
  ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................... นามสกุล ....................................................... .......  
เลขประจ าตัวประชาชน ………………………………………        
         ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)…….…จังหวัด .................... เขตเลือกตั้ง
ที่ ........... หมายเลข ........ 
      ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… จังหวัด ............................ หมายเลข ........ 
                         …(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)..… จังหวัด ...........................  
                    มีความประสงค์แจ้งวัน เวลา สถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่
แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 
 
  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ (๓) ที่ก าหนดไว้
และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ลงชื่อ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ ที่ท าการ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................  
อีเมล์ ..................................... 



 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ัง
สภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยวธิีการหาเสียงและลกัษณะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่ 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบบัที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง  
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๖  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๖๖   
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง 
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒๓/๑  และข้อ  ๒๓/๒  ของระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

“ข้อ  ๒๓/๑  ห้ามผู้สมัครกระท าหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระท าการส ารวจ 
ความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต  มีลักษณะเป็นการชี้น าหรือมีผลต่อการตัดสินใจ 
ในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 

ข้อ  ๒๓/๒  ห้ามผู้สมัครกระท าหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระท าการเปิดเผย 
หรือเผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา  
เจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๖๓



 
 
 
 
 

สรุปสาระสำคัญ 
ของระเบยีบ กกต.ว่าดว้ยวิธีการหาเสยีง 

และลกัษณะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิน่หรือผูบ้รหิารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

 และ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง 
และลักษณะต้องห้าม 

ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 
และ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2563 

วธิกีารหาเสยีงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มอีะไรบา้ง ? 
 ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด สามารถหาเสียงไดด้้วยตนเอง หรือมอบหรือจ้างบุคคล
หรือนิติบุคคลดำเนินการแทนได้ ซึ่งมีวิธีการหาเสียงทางเว็บไซต์  โซเซียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน 
อีเมล์ เอสเอ็มเอส และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท (ข้อ 8)  
 โดยสามารถนำเสนอข้อมูล  ชื่อ รูปถ่าย  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ สัญลักษณ์    
ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติผู้สมัคร   
พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้ที่เห็นได้ชัดเจน 
กรณีนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือภาพบุคคลเพื่อหาเสียงเลือกต้องได้รับความยินยอม  
จากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั ้น และอาจนำภาพผู ้สมัคร สถ./ผถ.ใน  อปท.เด ียวกัน              
มาใช้หาเสียงด้วยก็ได้ (ข้อ 9)   

แจง้วธิกีารหาเสยีง อยา่งไร ? 
 ผู้สมคัรหรือพรรคการเมอืง ตอ้งแจง้วธิกีาร รายละเอยีด ชอ่งทาง ระยะเวลาหาเสยีง              
ให ้ผอ.กต.จว. ทราบกอ่นดำเนนิการหาเสยีงตามแบบที ่กกต.กำหนด (ข้อ 10)    

บคุคลทีม่ไิดเ้ปน็ผูส้มคัรหรอืพรรคการเมอืงจะหาเสยีงใหแ้กผู่ส้มคัรตอ้งแสดง
ขอ้มลู อะไรบา้ง ? 
 ต้องแสดงชื ่อ-สกุล หรือชื ่อนิติบุคคล หรือแสดงชื ่อย่อ สัญลักษณ์ เครื ่องหมายระบุ
ผู้ดำเนินการ โดยสื่อที่ผลิตเพื่อหาเสียงต้องระบุชื่อ-สกุล หรือชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำ อาจทำเป็น
รูปแบบตัวอักษร ภาพ หรือเสียงก็ได้ (ข้อ 11)    

กรณีมีการใช้จ ่ายในการหาเสียง โดยวิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกส์ โดยมี ค่าจ้างทำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และค่าตอบแทนในการดำเนินการรวมกันเกินกว่า 5,000 บาท ให้ผู้นั้นแจ้งค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวต่อผู้สมัครทราบ และให้ผู้สมัครแจ้งให้ ผอ.กต.จว.ทราบ รวมเป็นค่าใช้จ่าย ตามแบบ (ข้อ 12) 
  กรณีผูส้มคัรยนิยอมหรือไม่คดัคา้นการใช้จา่ยของบคุคลที่มไิดเ้ปน็ผูส้มัคร หรือพรรคการเมือง
ให้นับรวมเป็นรายการใช้จา่ยของผูส้มัครผู้นัน้ (ข้อ 13)   

ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด หาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ? 
 เมื่อพบการกระทำผิด กกต. มีอำนาจสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล และให้เลขา กกต. 
แจ้งคำสั่งให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งโดยเร็ว และเมื่อ ผอ.กต.จว. ได้รับ
รายงานหรือพบเห็นการหาเสียงไม่ถ ูกต้อง ให ้รายงานต่อเลขา กกต.ภายใน 24 ชั ่วโมง                   
กรณีไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด ให้เลขา กกต.แจ้งหน่วยงานของรัฐ   
ที ่เกี ่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่ หากมีค่าใช้จ่ายให้ผู ้สมัครนั ้นรับผิดชอบ และกกต.อาจนำมา                
เป็นเหตุดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนได้ (ข้อ 14)   

                                                                                                                                         / ผู้ชว่ย... 
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ผูช้ว่ยหาเสยีงเลอืกตัง้ 
   ผู ้สมัครที ่ประสงค์จะมีผ ู ้ช ่วยหาเสียงเพื ่อช่วยเหลือในการหาเสียงในเขตเลือกตั้ง              
ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่ ค่าตอบแทน ตามแบบที่กำหนดให้ ผอ.กต.จว.
ทราบก่อนดำเนินการหาเสียง โดยผู้สมัครฯ สามารถจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ อาหารหรือเครื่องดื่ม 
สำหรับผู ้ช่วยหาเสียง และต้องจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั ้นต่ำ ถ้าไม่แจ้ง                    
จะหาเสียงด้วยวิธีนี้ไม่ได้ หากมกีารเปลีย่นตวัผูช้ว่ยหาเสยีง ให้ผูส้มคัรฯ แจง้เปลีย่นไมเ่กนิ 3 ครัง้ 
ครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ช่วยหาเสียง (ข้อ 15)   
   กรณีมบีุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงของผูส้มคัรเข้าช่วยหาเสยีงผูส้มัครต้องแจ้ง ผอ.กต.จว. โดยเร็ว (ข้อ 16)  

การปดิประกาศและตดิแผ่นปา้ยเกี่ยวกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ 
 ผู้สมัครจัดทำและปิดประกาศ มีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 ซม. ยาวไม่เกิน 42 ซม. 
และจัดทำและติดแผ่นป้ายความกว้างไม่เกิน 130 ซม. ยาวไม่เกิน 245 ซม. (ข้อ 17) 
 โดยระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลข สัญลักษณ์ นโยบาย คติพจฯ คำขวัญ ข้อมูลประวัติ ของผู้สมัคร  
สัญลักษณ์พรรคการเมือง พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวนและวันเดือนปี
ที่ผลิตให้เห็นชัดเจนทีป่ระกาศและแผ่นป้ายหาเสยีง กรณนีำขอ้มลูเกีย่วกบัพรรคการเมอืง ภาพบคุคล
เพื่อใชใ้นการหาเสยีงตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากพรรคการเมอืงหรอืบคุคลนัน้ และอาจนำภาพผูส้มคัร
เป็น สถ./ผถ.ใน อปท.เดียวกันมาใช้หาเสียงด้วยก็ได้ (ข้อ 18) 
 ให้ กกต.ประจำ อปท. มีหนา้ทีแ่ละอำนาจประกาศกำหนดเกีย่วกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้ 
 1. จำนวนของประกาศและจำนวนแผ่นปา้ยทีผู่้สมัครจดัทำได้ 
 2. หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและตดิแผน่ป้าย 
 3. สถานที่ปดิประกาศและตดิแผน่ป้าย 
 โดยจำนวนของประกาศ จัดทำได้ไม่เกิน 5 เท่าของหน่วยเลือกตั้งและแผ่นป้าย จัดทำได้ไม่เกิน 
3 เท่าของหน่วยเลือกตั้งของแต่ละ อปท. กรณีการเลือกตั้งเทศบาลนคร กทม. และเมืองพัทยา 
ประกาศ จัดทำได้ไม่เกิน 10 เท่าและแผ่นป้าย จัดทำได้ไม่เกิน 5 เท่าของหน่วยเลือกตั้งของแต่ละ อปท. 
 ให้ กกต.ประจำ อปท. ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้าย  
 และเมื่อออกประกาศแล้วให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ซึ่งสถานที่ดังกล่าวต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มั่นคง แข็งแรง 
มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการ และไม่กีดขวางทางสัญจรและการจราจร   
 กรณี กกต.กกต.ประจำ อปท.ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายแล้ว     
ให้ใช้ประกาศดังกล่าวจนกว่าจะครบอายุของสภาท้องถิ่นนั้น (ข้อ 19) 
 ผูส้มคัรปดิประกาศและตดิแผน่ปา้ยไดเ้ฉพาะสถานทีท่ี ่กกต.ประจำ อปท.ประกาศกำหนด      
เทา่นัน้ (ข้อ 20) 
 กรณีที่ผ ู ้สมัครปิดประกาศและติดแผ่นป้ายไม่ถูกต้อง ให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้า
พนักงานสว่นทอ้งถิน่ เจา้พนกังานสว่นทอ้งถิน่ มีอำนาจสัง่ผูส้มคัรใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลา
ที่กำหนด หากไม่ดำเนินการให้ผู้มีอำนาจข้างต้น มีอำนาจรื้อถอน ทำลาย ปลดออก ปกปิด หรือลบข้อความ 
ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น              
และคณะกรรมการอาจนำมาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนได้ (ข้อ 21) 
                                                                                                                                    / ลักษณะ... 
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ลกัษณะต้องหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ 
 หา้มนำสถาบนัพระมหากษตัรยิม์าเกีย่วขอ้งกับการหาเสยีงเลอืกตัง้ (ข้อ 22) 
 (ข้อ 23) ห้ามผู้สมัคร หรือยินยอมให้พรรคการเมือง หรือผู้ใดหาเสียงในลักษณะ 

(1) แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง หรือโปรยในที่สาธารณะ  
(2) แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้มีการระบุ ชื่อตัว ชื่อสกุล               

ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิต 
(3) ใช้พาหนะต่าง  ๆในการหาเสียงเลือกตั ้ง หรือจัดสถานที ่หรือเวทีเพื ่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง                     

ที่มิได้แจ้งรายละเอียดให้ผอ.กต.จว.ทราบตามแบบ  
(4) หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรง หรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบข้ึนในพื้นที่  
(5) ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติ

ประเพณีต่าง ๆ 
(6) หาเสียงเลือกตั้งโดยนำชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง คติพจน์ คำขวัญ  

หรือภาพบุคคล โดยมิได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น 
 (7) จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 (ข้อ 23/1) ห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทำการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการชี้นำหรือมีผลต่อการตัดสินใจ             
ในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 (ข้อ23/2) ห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทำการเปิดเผย
หรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่าง
เวลาเจด็วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
  



  

                                    การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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หาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง 
 

วิธีการหาเสียง : เว็บไซต์  โซเซียลมีเดีย 
 ยูทูป แอปพลิเคชัน อีเมล ์เอสเอ็มเอส 
  และสื่อเล็กทรอนิกส์อ่ืนทุกประเภท 

  กรณีไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด 
   ใหเ้ลขา กกต.แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 
   ตามอำนาจหน้าที่ หากมีค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครนั้นรับผิดชอบ 
 
  
  

แจ้งให้ 
  ผอ.กกต.จว.ทราบ 
 ก่อนดำเนินการ 
     หาเสียง 

 

 กกต.อาจนำมาเป็นเหตุดำเนินการ 
สืบสวนหรือไต่สวนได้ 

 

ผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้ใดสามารถหาเสียงได้  
จ้างบุคคลหรือนิติบุคคลดำเนินการแทนได้ 

บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัคร 
หรือพรรคการเมือง 

จะหาเสียงให้แก่ผู้สมัคร 
 

มีค่าจ้างทำสื่อและ 
ค่าตอบแทนในการดำเนินการ 
รวมกันเกินกว่าห้าพันบาท 

ให้แจ้งต่อผู้สมัครทราบ 

       แจ้งให้ 
 ผอ.กกต.จว. 

ทราบ 

กรณีผู้สมัครยินยอม 
หรือไม่คัดค้าน 
ให้นับรวมเป็น 
รายการใช้จ่าย 

ของผู้สมัครผู้นั้น 

 

กกต.มีอำนาจ 
สั่งให้แก้ไข 

เปลี่ยนแปลง 
หรือลบข้อมูล 
โดยเร็วเมื่อพบ 
การกระทำผิด 

 

ผอ.กกต.จว. 
รับรายงานหรือพบเห็น
การหาเสียงไม่ถูกต้อง 

ให้รายงานเลขา กกต. 
ภายใน 24 ชม. 

ผู้สมัครต้องคิดคำนวณเป็นคา่ใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
และยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง 

 



             การหาเสียงเลือกตั้งโดยผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

               

                

ผู้สมัครจะมีผู้ช่วยหาเสียงต้องดำเนินการ 

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง  
หน้าที่ และค่าตอบแทน ต่อ ผอ.กต.จว. ทราบ  

ก่อนวันดำเนินการ 
 

จ่ายค่าตอบแทน 
ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
สำหรับผู้ช่วยหาเสียง 

 

เมื่อเสร็จสิ้นการเลอืกตัง้   
ต้องนำมารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

เพื่อย่ืนต่อ ผอ.กต.จว. 
 

จัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ 
อาหารหรือเครื่องดื่ม 
สำหรับผู้ช่วยหาเสียง 

 

เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียง 
ให้แจ้งเปลี่ยนไม่เกิน 3 ครั้ง 

ครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3  

ของจำนวนผู้ช่วยหาเสียง 
 
 

 บุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงของ 
 ผู้สมัครเข้าช่วยหาเสียงต้องแจ้ง 
      ผอ.กต.จว. โดยเร็ว 

 

ผู้สมัครต้องคิดคำนวณเป็นคา่ใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
และยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง 

 



                 การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสยีงเลอืกตั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สมัครปิดประกาศ 
และติดแผ่นป้าย  

ได้เฉพาะสถานที่  
ที่ กกต.อปท. 

ประกาศกำหนด 

การจัดทำประกาศ 
ผู้สมัคร จัดทำได้ไม่เกิน 5 เท่าของหน่วยเลือกตั้ง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

การจัดทำแผ่นป้าย 
ผู้สมัคร จัดทำได้ไม่เกิน 3 เท่าของหน่วยเลือกตั้ง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ผู้สมัครฝ่าฝืน หัวหน้าหน่วยงาน 
หัวหน้าส่วนท้องถิ่น  เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น สั่งให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไข  
ถ้าไม่แก้ไข ใหมี้อำนาจรื้อถอนได้  
หากมีค่าใช้จ่ายให้คิดกับผู้สมัครนั้น 
และคณะกรรมการอาจนำมาเป็นเหตุ
ในการสืบสวนหรือไต่สวนได้ 

 
 

ระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลข สัญลักษณ์ นโยบาย คติพจฯ คำขวัญ ข้อมูลประวัติของผู้สมัคร  
สัญลักษณ์ พรรคการเมือง พร้อมระบุชื่อตัวชื่อสกุล ที่อยู่ผู้ว่าจ้าง  
ระบผุู้ผลิต จำนวนและวันเดือนปีท่ีผลิตให้เห็นชัดเจนที่ประกาศและแผ่นป้ายหาเสียง  

 
 

    กรณีนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง ภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียง   
   ตอ้งได้รบัความยินยอมจากพรรคการเมืองหรือบุคคลนั้น   
และอาจนำภาพผู้สมัครเป็น สถ./ผถ.ใน อปท.เดียวกันมาใช้หาเสียงด้วยก็ได้ 

ขนาดประกาศ 
ความกว้างไม่เกิน 30 ซม.และยาวไม่เกิน 42 ซม. 

 

    กกต. อปท. 
ประกาศกำหนด 

ขนาดแผ่นป้าย 
ความกว้างไม่เกิน 130 ซม. และยาวไม่เกิน 245 ซม. 

 

 ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ 
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงสถานที่ติด  
 ประกาศและติดแผ่นป้าย ก่อนประกาศกำหนด 
 เมื่อออกประกาศแล้วให้แจ้งหน่วยงาน 
 ที่เกี่ยวข้องทราบและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 

ผู้สมัครต้องคิดคำนวณเป็นคา่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งและยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง 



                       

                                     ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลอืกตั้ง  

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

ห้ามผู้สมัครดำเนินการ หรือยินยอม 
ให้พรรคการเมืองหรอืผู้ใดดำเนินการ 

 
 

หาเสียงโดยนำชื่อและสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง 
คติพจน์ คำขวัญ หรือภาพบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอม

จากพรรคการเมืองหรือบุคคลนั้น 
 

แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียง 
โดยวิธีการ วางหรือโปรยในที่สาธารณะ 

 
 แจกเอกสาร วีดิทัศน์ เกี่ยวกับการหาเสียง 

โดยไม่ระบุชื่อตัว ชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง 
ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิต 

 
 ใช้พาหนะต่างๆ หาเสียง หรือจัดสถานที่

เวทีหาเสียง โดยไม่แจ้ง  ให้ผอ.กต.จว.ทราบ 
 

หาเสียงโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรง ปลุกระดม
ก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ 

 
 จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
 

เปิดเผย เผยแพร่ ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 
เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา 

เจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน 

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยมีเจตนาไม่สุจริต  
มีลักษณะช้ีนำ เพื่อผลต่อการลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือก 

ผู้สมัครผู้ใด 
 
 

ห้ามผู้สมัครดำเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรอืผู้ใดดำเนินการ 
นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

 

ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติประเพณีต่าง ๆ 

 
 



 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
การแจง้วิธีการหาเสียงเลือกตัง้ 

ของผูส้มัคร สถ./ผถ. 



เขียนที่ ..............................................................  
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................   
 
เรื่อง ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
เรียน ……………………………………………………………… 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ........... แผ่น 
    
  ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................... นามสกุล ....................................................... .......  
เลขประจ าตัวประชาชน ………………………………………  
      ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)…….…จังหวัด .................... เขตเลือกตั้ง
ที่ ........... หมายเลข ........ 
      ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… จังหวัด ............................ หมายเลข ........ 
                         …(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)..… จังหวัด ...........................  

มีความประสงค์ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 
              ขอใช้การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์           จ านวน ................. ชอ่งทาง   
 
              เปลี่ยนแปลงการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน ................. ช่องทาง 
 
              เพ่ิมเติมการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์        จ านวน ................  ช่องทาง 
 
             ยกเลิกการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์         จ านวน ................  ช่องทาง 
 
         ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้  
 
  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า เอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยื่นมาพร้อมนี้ 
ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น ข้อ ๑๐ เป็นต้น ที่ก าหนดไว้ และขอรับรองว่า
เป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
โทรศัพท์ ที่ท าการ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................  
อีเมล์ ..................................... 



รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ลงชื่อ.................................................   
                   (.................................................) 

                        ผู้สมัคร      นายก     สมาชิก  อบต. .......................... 



เขียนที่ ..............................................................  
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................   
 
เรื่อง ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
เรียน ......................................................................................  
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ........... แผ่น 
    
  ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................... นามสกุล ..............................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)……..… 
จังหวัด ............................ เขตเลือกตั้งที่ ........... หมายเลข ......../ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… 
จังหวัด .......................... หมายเลข ........ มีความประสงค์ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากได้มีบุคคลใดที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้  
 
  ข้าพเจ้ าฯ ขอแจ้ งเอกสารเกี่ ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ งทางอิ เล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ ที่ก าหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศพัท์ ที่ท าการ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................  
อีเมล์ ..................................... 
 



เขียนที่ ..............................................................  
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................   
 
เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง 
 
เรียน ……………………………………............................. 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง          จ านวน...................... แผ่น   
 
  ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................... นามสกุล ....................................................... .......  
เลขประจ าตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)…….… 
จังหวัด ............................ เขตเลือกตั้งที่ ........... หมายเลข ......../ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… 
จังหวัด ............................ หมายเลข ........ มีความประสงค์แจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง ดังนี้ 
 
       จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง               จ านวน ................. คน   
 
       เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง       จ านวน ................. คน 
 
       เพ่ิมเติมผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง           จ านวน ................  คน 
 
       ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง              จ านวน ................  คน 
 
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ ………………….. บาทต่อวัน และให้
ผู้ช่วยหาเสียงมีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
                     ๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………  
  ๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ผู้ช่วยหาเสียงตามบัญชีรายชื่อที่ยื่นมาพร้อมนี้ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น ข้อ ๑๕ เป็นต้น ที่ก าหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ ที่ท าการ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................  
อีเมล์ ..................................... 
 



บัญชีรายช่ือผู้ช่วยหาเสียง 
 
 ข้าพเจ้า ชื่อ ................................................................... นามสกุล ............................................ ............ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง……(สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น)….จังหวัด............................ หมายเลข................... 
เขตเลือกตั้งที่ ....... 
  
        จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง                จ านวน ................. คน   
 
   เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง        จ านวน ................. คน 
 
        เพ่ิมเติมผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง           จ านวน ................  คน 
 
               ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง              จ านวน ................  คน 
 
 

ขอแจ้งรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง ตามรายช่ือ ดังนี้ 
 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน หมายเหตุ 

๑.    
๒.    
๓.    
๔.    
๕.    
๖.    
๗.    
๘.    
๙.    

๑๐.    
๑๑.    
๑๒.    
๑๓.    
๑๔.    
๑๕.    
๑๖.    
๑๗.    
๑๘.    
๑๙.    
๒๐.    

 
 

ลงชื่อ 
       (........................................................................) 

 
 
 
 



เขียนที่ ..............................................................  
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................   
 
เรื่อง ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 
เรียน ……………………………..…………………………………… 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง จ านวน ........... แผ่น 
 
  ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................... นามสกุล ....................................................... .......  
เลขประจ าตัวประชาชน  
      ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)…….…จังหวัด .................... เขตเลือกตั้ง
ที่ ........... หมายเลข ........ 
      ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… จังหวัด ............................ หมายเลข ........ 
                         …(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)..… จังหวัด ........................... 

มีความประสงค์แจ้งพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 
  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ (๓) ที่ก าหนดไว้
และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ลงชื่อ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ ที่ท าการ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................  
อีเมล์ ..................................... 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะในการหาเสียงเลอืกตั้ง 

 

ที ่ เลขทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี ลักษณะรถ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
            ลงชื่อ.................................................   

                   (.................................................) 
                        ผู้สมัคร      นายก     สมาชิก  อบต. .......................... 



เขียนที่ ..............................................................  
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................   
 
เรื่อง ขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
 
เรียน ……………………………..…………………………………… 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง จ านวน ........... แผ่น 
 
  ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................... นามสกุล ....................................................... .......  
เลขประจ าตัวประชาชน ………………………………………        
         ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)…….…จังหวัด .................... เขตเลือกตั้ง
ที่ ........... หมายเลข ........ 
      ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… จังหวัด ............................ หมายเลข ........ 
                         …(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)..… จังหวัด ...........................  
                    มีความประสงค์แจ้งวัน เวลา สถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่
แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 
 
  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ (๓) ที่ก าหนดไว้
และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ลงชื่อ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ ที่ท าการ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................  
อีเมล์ ..................................... 



รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่หรือเวทเีพื่อโฆษณาหาเสียง 
 
ข้าพเจ้า.........................................ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น     นายก     สมาชิก  

อบต. .......................... เขตเลือกตั้งที่.............หมายเลข............. อำเภอ............................................ 
ขอแจ้งการจัดเวทีหาเสียง ในวันที่............................................................ตั้งแต่เวลา.....................น. 
ณ ..................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

            ลงชื่อ.................................................   
                   (.................................................) 

                        ผู้สมัคร      นายก     สมาชิก  อบต. .......................... 

 



Windows10
Typewriter
สมควร



ตัวอย่าง 
รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
1. Facbook (ระบุชื่อ) 
    1.1 สมควร ทองด ี
    1.2 ครอบครัวทองด ี
              ฯลฯ 
2. ไลน์ (ระบุช่ือ) 
    2.1 สมควร ทองด ี
    2.2 ครอบครัวทองด ี
              ฯลฯ 
3. เพจ  
    -ระบุช่ือ 

 

4. ทวิตเตอร ์ 
    -ระบุช่ือ 

 

5. อีเมล ์
    -ระบุช่ือ 

6. เอสเอม็เอส 
    -ระบุช่ือ 

7. เว็บไซต ์
    -ระบุช่ือ 

และหากมสีื่ออเิล็กทรอนิกส์อื่น (โปรดระบุเพิม่เตมิ) 
 
 

            สมควร 
                                             (นายสมควร ทองด)ี 



Windows10
Typewriter
สมควร



Windows10
Typewriter
สมควร



Windows10
Typewriter
สมควร



Windows10
Typewriter
สมควร



 

 

ตัวอย่าง 
รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะในการหาเสียงเลอืกตั้ง 

 
ที ่ เลขทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี ลักษณะรถ 
1 บต 4151 นฐ TOYOTA ดำ กะบะตอนครึ่ง 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

             สมควร 
                                             (นายสมควร ทองด)ี 



Windows10
Typewriter
สมควร



ตัวอย่าง 
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่หรือเวทเีพื่อโฆษณาหาเสียง 

 
ข้าพเจ้า นายสมควร  ทองดี  ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น จ.ประจวบฯ 

เขตเลือกตั้งที่ 2 หมาย 1 อ.เมืองฯ ของแจ้งการจัดเวทีหาเสียง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 16.00- 20.00 น. ณ บ้านเลขที่ 11/1 ม.5 ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 

 
 

             สมควร 
                                             (นายสมควร ทองด)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นตัวอย่าง ดังนี้  

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓”  

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ประเภทค่าใช้จ่ ายในการเลือกตั้ งของผู้ สมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ 
(๑)  ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ ค่าสมัครรับเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับการสมัครรับเลือกตั้ง  
(๒)  ค่าจ้างแรงงาน ได้แก่ ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง ค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียง ค่าจ้าง 

แจกใบปลิว แผ่นพับ รวมทั้งค่าจ้างแรงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และไม่มีพฤติการณ์ที่ส่อไปในการ
กระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง  

(๓)  ค่าจ้างท าของ ได้แก่ ค่าจ้างท าเสื้อแจ็กเก็ต หมวก และเสื้อยืด หรืออ่ืน ๆ ส าหรับผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยหาเสียง  

(๔)  ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ ได้แก่ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าผลิตสื่อเพ่ือการออกอากาศ รวมถึง 
ค่าโฆษณาอ่ืนที่เป็นการกระท าเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง  

(๕)  ค่าจัดท าป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง 
(๖)  ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน อีเมล์ เอสเอ็มเอส สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท  
(๗)  ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุ และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
(๘)  ค่าเช่าสถานที่ และค่าตกแต่งสถานที่ ได้แก่ ค่าเช่าส านักงานเพ่ือเป็นศูนย์รณรงค์หาเสียง

เลือกตั้ง ค่าเช่าสถานที่เพ่ือปราศรัยหาเสียง  
 
 
 



๔๙ 

 

 
 

(๙)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมารถยนต์ เรือยนต์หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง  

(๑๐) ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้ง  

(๑๑) ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ช่วยหาเสียง ได้แก่ ค่าอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
(๑๒) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(นายอิทธิพร  บุญประคอง) 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผูอ้ านวยการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผูส้มัครสมาชิก 
สภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน (องค์การบริหารส่วนต าบล) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตั้งแต่ 1 - 5 หมู่บ้าน) 

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

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 11๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง                      
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                            
จึงออกประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตั้งแต่ 1 - 5 หมู่บ้าน)
ดังต่อไปนี้  
 

 ข้อ 1 เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้  
 (๑) กรณีที่ เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น               
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น                  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง       
ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง  
 (2) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่ 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง  
 (3) กรณีที่ เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่ง                     
ว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง  

 

ข้อ 2 ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจำนวนเงิน ดังนี้  
 (๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 (๒) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

 

 ข้อ 3 กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัคร  
แตล่ะคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนเงินตามข้อ 2  

  

 ข้อ 4 กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัคร                   
แต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินตามข้อ 2  
  

 ข้อ 5 จำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้ง                    
ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม่  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 
 

 
(นางสาวณากัญ  กัณห์อุไร) 

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

ส.ถ./ผ.ถ. 1/12 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
(องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตั้งแต่ 6 - 10 หมู่บ้าน) 

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

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 11๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง                      
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                            
จึงออกประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตั้งแต่ 6 - 10 หมู่บ้าน)
ดังต่อไปนี้  
 

 ข้อ 1 เมือ่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้  
 (๑) กรณีที่ เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น               
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น                  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง       
ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง  
 (2) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่ 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง  
 (3) กรณีที่ เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่ง                     
ว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง  

 

ข้อ 2 ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจำนวนเงิน ดังนี้  
 (๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 63,000 บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

 

 ข้อ 3 กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัคร  
แตล่ะคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนเงินตามข้อ 2  

  

 ข้อ 4 กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัคร                   
แต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินตามข้อ 2  
  

 ข้อ 5 จำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้ง                    
ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายขึน้ใหม ่ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 
 

 
(นางสาวณากัญ  กัณห์อุไร) 

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

ส.ถ./ผ.ถ. 1/12 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผูส้มัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

และนายกองค์การบริหารสว่นตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตั้งแต่ 11 หมู่บ้านขึน้ไป) 

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

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 11๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง                      
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                            
จึงออกประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตั้งแต่ 11 หมู่บ้านขึ้นไป)
ดังต่อไปนี้  
 

 ข้อ 1 เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้  
 (๑) กรณีที่ เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น               
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น                  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง       
ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง  
 (2) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่ 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง  
 (3) กรณีที่ เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่ง                     
ว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง  

 

ข้อ 2 ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจำนวนเงิน ดังนี้  
 (๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 (๒) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

 

 ข้อ 3 กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัคร  
แตล่ะคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนเงินตามข้อ 2  

  

 ข้อ 4 กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัคร                   
แตล่ะคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึง่หนึ่งของจำนวนเงินตามข้อ 2  
  

 ข้อ 5 จำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้ง                    
ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จา่ยขึ้นใหม่  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 
 

 
(นางสาวณากัญ  กัณห์อุไร) 

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ส.ถ./ผ.ถ. 1/12 



 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสำคัญ 
การจดัทำบญัชรีายรบัและรายจา่ยในการเลอืกตัง้
ของผู้สมคัรสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น  



 
 
 
 

การจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่าย 
: ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร 
 

 กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก         
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไป
ตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 

 กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ  ให้ค านวณค่าใช้จ่าย 
ที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่ 180 วันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 

 กรณทีี่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่
วันที่ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 
 โดยผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงินตามที่
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

ล าดบั เลือกตั้ง อปท. จ านวนเงนิคา่ใช้จา่ย หมายเหต ุ

1 นายก  อบจ. 2,700,000 บาท 
-  สมาชิกสภา อบจ. 270,000 บาท 

2 นายกเทศมนตรีเมือง 710,000 บาท 
-  สมาชิกสภา ทม. 180,000 บาท 

3 นายกเทศมนตรีต าบล 530,000 บาท 
-  สมาชิกสภา ทต. 170,000 บาท 

4 นายก อบต. 270,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบล 
  ที่มีตั้งแต่ 11 หมู่บ้านข้ึนไป  สมาชิกสภา อบต. 77,000 บาท 

 นายก อบต.   230,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบล      
ที่มีตั้งแต่ 6-10 หมู่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.  63,000 บาท 

 นายก อบต. 180,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่มีตั้งแต่ 1-5 หมู่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.  53,000 บาท 

 

 *** กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไมม่ีการรบัสมคัรใหม่ 
     ผู้สมัครแตล่ะคนจะต้องใชจ้า่ยในการเลือกตั้งใหมไ่ดไ้มเ่กนิ 1 ใน 3 

 *** กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมกีารรบัสมคัรใหม่ 
             ผูส้มคัรแตล่ะคนจะตอ้งใชจ้า่ยในการเลือกตั้งใหมไ่ดไ้มเ่กนิกึ่งหนึง่ 
 *** กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประกาศให้มีการเลือกตั้งและมีพฤติการณ์
พิเศษต้องขยายระยะเวลาการจัดการเลือกตั้งออกไป ใหผู้้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั 
ประกาศขยายจ านวนเงนิคา่ใช้จา่ยตามสดัสว่นจ านวนวนัทีเ่พิม่ขึน้ 

/การใช้จ่าย... 
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การใช้จ่ายในการเลือกตั้งมีได้ตามรายการ ดังนี้ 
 คา่ใช้จา่ยในการสมคัรรบัเลอืกตั้ง ได้แก่  
 - ค่าสมัครรับเลือกตั้ง  
 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง เช่น ค่ารูปถ่าย ค่าใบรับรองแพทย์  

   ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 

 คา่จา้งแรงงาน ไดแ้ก่  
   - ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง  
   - ค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียง 
   - ค่าจ้างแจกใบปลิว แผ่นพับ 
   - ค่าจ้างแรงงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง                 

และไม่มีพฤติการณ์ท่ีส่อไปในการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

 คา่จา้งท าของ ไดแ้ก่  
 - ค่าจ้างท าเสื้อแจ็กเก็ต หมวก และเสื้อยืด หรืออื่นๆ ส าหรับผู้สมัคร สถ./ผถ.          

และผู้ช่วยหาเสียง 
 

 คา่โฆษณาในสือ่ตา่งๆ ไดแ้ก่  
 - ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
 - ค่าผลิตสื่อเพื่อการออกอากาศ  
 - ค่าโฆษณาอื่นที่เป็นการกระท าเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง 
 

 คา่จดัท าปา้ย เอกสาร สิ่งพมิพต์า่งๆ ทีใ่ชใ้นการโฆษณาหาเสยีง 

 คา่ใชจ้า่ยในการหาเสยีงเลอืกตัง้โดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์หรอืคา่บรกิารทางอเิลก็ทรอนกิส์ ไดแ้ก ่                                                                   
                   - เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน  
                        อีเมล์ เอสเอ็มเอส และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท 
 

 คา่จดัซื้อหรือเชา่วัสด ุและอุปกรณส์ าหรบัใช ้           
ในการหาเสยีงเลอืกตัง้ 

 คา่เชา่สถานที ่และคา่ตกแต่งสถานที ่ไดแ้ก่  
 - ค่าเช่าส านักงานเพื่อเป็นศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  
 - ค่าเช่าสถานที่เพื่อปราศรัยหาเสียง 

 คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง ไดแ้ก ่
   - ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมารถยนต ์ 
     เรือยนต์หรือยานพาหนะอ่ืนๆ  
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก  
     เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง  

 คา่สาธารณูปโภค ไดแ้ก่  
  - ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 

 คา่ใช้จา่ยส าหรบัผูช้ว่ยหาเสยีง ไดแ้ก่  
  - ค่าอบรม และค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  

 คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ที่ไดร้บัอนญุาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว้  
              / เอกสาร... 
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เอกสารประกอบรายการ 

 ใบรบัเงนิ / ทรพัยส์นิ  
-  กรณีมีผู้ที่สนับสนุนเงินหรือทรัพย์สินแก่ผู้สมัคร ผู้สมัครต้องให้ผู้สนับสนุนเงิน
หรือทรัพย์สินลงลายมือชื่อในใบรับเงิน / ทรัพย์สิน โดยต้องมีรายละเอียด  
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ผู้สนับสนุนเงินหรือทรัพย์สิน วัน เดือน ปี ที่ผู้สมัครได้รับ
สนับสนุนจ านวนเงินที่สนับสนุน และรายการทรัพย์สินที่สนับสนุน (ตีมูลค่า) แล้ว  

 ใบเสรจ็รับเงนิ / ใบก ากบัภาษี  
-  ผู้สมัครจะต้องขอรับทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินหากร้านค้าไม่มีสามารถขอรับบิลเงินสด
แทนได้แต่บิลเงินสดจะต้องมีรายละเอียด ของร้านค้านั้นอย่างถูกต้องครบถ้วน 
เช่น วัน/เดือน/ปี ชื่อร้านที่ตั้ง รายการสินค้า จ านวนเงิน   

 ใบส าคญัรบัเงนิ  
- กรณีการจ่ายเงินครั้งใดที่ไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินได้  สามารถจัดท า 
ใบส าคัญรับเงินได้ แต่ใบส าคัญรับเงินจะต้องมีรายละเอียดของผู้รับเงิน เช่น ชื่อ-สกุล  
และที่อยู่ของผู้ รับ เงิน วัน/เดือน/ปี  ที่ผู้ สมัครจ่ายเงินไป รายการสินค้า         
หรือบริการ จ านวนเงิน   

 ใบรบัรองการจา่ยเงนิ   
- กรณีการจ่ายเงินครั้งใดที่ไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จรับเงิน หรือไม่สามรถจัดท า 
ใบส าคัญรับเงินได้ 

 เอกสารหลักฐานแหง่หนี ้เชน่ ใบแจ้งหนี ้ใบก ากบัสนิคา้  

การยื่นบัญช ี
 ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

“ มาตรา 62 ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย            
ในการเลอืกตัง้ดว้ยตนเอง/มอบอ านาจเป็นหนังสือ พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน             
ตามความจริงต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด” 

“การนบั 90 วนั สมมตุวิา่ วนัเลือกตัง้วนัที ่20 ธนัวาคม 2563 ใหเ้ริม่นบั 1  
ตั้งแตว่นัที ่21 ธนัวาคม 2563 ไปจนครบ.....90 วนั 

ขั้นตอนการยืน่บญัชี 
   1. เดนิทางไปยืน่บัญชคีา่ใชจ้า่ยที่ สนง.กกต.จ.ประจวบฯ (กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง) 

2. ยื่นในวันและเวลาราชการ ตัง้แต ่ 08.30 ถึง 12.00 น. และ 13.00  ถงึ 16.30 น. 
3. น าใบเสร็จรับเงินทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไปด้วย (ใบจริง)   
4. หากค่าใช้จ่ายใดไม่มีใบเสร็จรับเงิน  
    4.1 ให้น าใบส าคัญรับเงินที่มีลายมือชื่อผู้รับเงินจากผู้สมัครไปด้วย หรือ 
    4.2 ให้น ารายละเอียดของการจ่ายเงินไปด้วย ได้แก่ วันที่ท่ีจ่ายเงินให้กับร้านค้าหรือบุคคล    

   ที่อยู่ร้านค้าหรือบุคคล รายการสินค้าหรือรายการที่ใช้จ่าย จ านวนเงินที่จ่าย 
 
 

                    / สิ่งท่ีต้อง... 
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สิ่งที่ต้องค านงึถงึเม่ือท่านลงสมัครรับเลือกตั้ง 
 จะได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือกตั้งก็ตาม ต้องยื่นบัญชีทุกท่าน 

 ตรวจสอบระยะเวลาการยื่นบัญชีต้องภายใน 90 วนันับจากวันเลือกตั้ง  

 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ 
 

ไม่ยื่นหรือยื่นบัญชีเกินก าหนด 

 มาตรา 128 ผูส้มคัรผูใ้ดไมย่ืน่บัญชฯี ในการเลอืกตั้งตอ่ กกต.ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด หรือจงใจยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องครบถว้นตามความจริง (ตาม ม.62 วรรคแรก) 
ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิ 2 ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ 40,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั        
และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธิเลือกตั้งมกี าหนด 5 ปี 
 

กรณยีืน่เทจ็ 
 วรรคสอง ถา้ขอ้ความในบญัชีทีไ่ดย้ืน่ไว้ (ตาม ม.62 วรรคแรก) เปน็เทจ็ ผู้สมคัร 

ตอ้งระวางโทษจ าคกุตั้งแต ่1-5 ป ีและปรับตัง้แต ่20,000 – 100,000 บาท            
และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสทิธิเลือกตั้งมกี าหนด 10 ป ี

                 การใชจ้า่ยเกนิจ านวนเงินคา่ใชจ้า่ยตามที ่ผอ.กต.จว.ก าหนด 
 มาตรา 60 วรรคสาม ห้ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่าย             

ที่ก าหนดจ านวนเงนิคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วใหร้วมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่าย หรือรับว่า
จะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้น ามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน 

 มาตรา 127 ผู้ใดใช้จ่ายเกินที่ก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
20,000-100,000 บาท หรือปรับเป็นจ านวน 3 เท่าของจ านวนเงินที่เกินก าหนด
แล้วแตจ่ านวนใดจะมากกวา่กนั หรือทั้งจ าทั้งปรบั และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มี
ก าหนด 10 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของ อบต. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ยื่นบัญชีฯ ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง  
 
 

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

 
 
 
 
 

 
  
  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกนิ 2 ปี                      

หรือปรับไม่เกนิ 40,000 บาท                
หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่ง                       

เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกำหนด 5 ปี 

 
 

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

 
 

 

 
 

ผู้สมัคร รับเงิน/ทรัพย์สิน 
 

 
 

 

 
 1.ทำใบรับเงิน/ทรัพย์สิน 

(แบบ ส.ถ./ผถ. 1/13 (จ) 

 
 
 

 

 
 

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)  

 

 
 

ผู้สมัคร ใช้จ่าย/จ่ายเงิน 
 

 
 

 

 
 

ผู้สมัคร ใช้จ่าย 
แต่จ่ายเงินหลังวันเลือกตัง้ 
 

 
 

 

 
 

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

 
 

1.ขอใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ 
จากร้านหรือผู้รับจ้าง 

 
 
 

 

 
 2.ลงรายการในแบบคชจ.ค้างจ่าย 

(แบบ ส.ถ./ผถ. 1/13 (ง) 
 

 
 

 

 
 

ผู้สมัครยื่นบัญชีเป็นเท็จ 
 

 
 
 

ต้องระวางโทษจำคุกต้ังแต่ 1–5  ปี                             
หรือปรับต้ังแต่ 20,000-100,000 บาท                 

หรือปรับเป็นจำนวน 3 เท่าของจำนวนเงินที่เกิน 
แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า หรือทั้งจำทั้งปรับ 

และให้ศาลสั่งเพิกถอนสทิธิเลอืกต้ัง มกีำหนด 10 ปี 
ม 

 

จำนวนเงินที่ผู้สมัครใช้จ่ายได้ไม่เกิน  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.คชจ.ในการสมัคร, ค่าจ้างแรงงาน, ค่าจ้างทำของ, ค่าโฆษณาในสื ่อ,                  
ค่าจัดทำป้ายฯ, ค่าหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์,  ค่าจัดซื้อ/เช่าวัสดุ,                      
ค่าเช่าสถานที่ฯ, คชจ.เดินทาง, ค่าสาธารณูปโภค, คชจ.ของผู้ช่วย               
หาเสียง, คชจ.อื่น  ๆ 
 

 

 
 

2. เฉพาะทรัพย์สินที่ผู้อื่นนำมาให้/จ่ายแทนให้ ถือว่าใช้จ่าย                           
(ให้สำเนาใบรับเงิน/ทรัพย์สิน (แบบ ส.ถ./ผถ. 1/13 (จ)) มาแนบ 
 

 

 
 

ผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีฯ                   
ต่อ กกต.ในเวลาที่กำหนด  

หรือจงใจยื่นหลักฐานไม่ถูกต้อง  
 
 
 
 

ต้องระวางโทษจำคุกต้ังแต่ 1–5  ปี                
และปรับต้ังแต่ 20,000-100,000 บาท  

และให้ศาลสั่งเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ 
มีกำหนด 10 ปี 

 

 
 

ผู้สมัครใช้จ่ายเกินจำนวนเงินค่าใช้จ่าย
ตามที่ ผอ.กต.จว.ประกาศกำหนด 

 

 
 
 

เริ่มคิดคำนวณค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส.อบต. (10 หมูบ่้านขึ้นไป)   77,000 บาท 
ส.อบต. (6-10 หมู่บา้น)        63,000 บาท 
ส.อบต. (1-5  หมู่บา้น)         53,000 บาท 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ 
จัดท าบัญชีรายรับและรายจ่าย

ของผู้สมัคร สถ./ผถ. 
 
 

 
 
 

 
 



๑๑ 

 

 
 

 
 
 

 

แบบบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง 
 

 ที ่   
 วันที่   เดือน    พ.ศ.   

เรื่อง  ส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

เรียน  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นามสกุล    

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  หมายเลขประจ าตัว   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด    ตามท่ีได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่   เดือน   พ.ศ.   

ขอส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

บัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง 
 

ตั้งแต่วันที่   เดือน  พ.ศ.   ถึงวันที่   เดือน    พ.ศ.   

๑. แสดงรำยรับและรำยจ่ำย 

 รายรับ จ านวน   บาท 

 รายจ่าย 

  - รายการจ่ายจริง จ านวน     บาท 

  - รายการค้างจ่าย จ านวน     บาท  

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน     บาท 

๒. บัญชีรำยรับและรำยจ่ำย    

 บัญชีรายรับ จ านวน     หน้า/แผ่น 

 บัญชีรายจ่าย   จ านวน     หน้า/แผ่น 

๓. เอกสำรหลักฐำนประกอบ  

 เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ จ านวน     หน้า/แผ่น 

 เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย จ านวน     หน้า/แผ่น 

 - รายการจ่ายจริง จ านวน     หน้า/แผ่น 

 - รายการค้างจ่าย จ านวน     หน้า/แผ่น 
 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 
 
   (ลงชื่อ)     ผู้สมัคร 

 (     ) 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก) 



๑๒ 

 

 
 

ค ำอธิบำยรำยกำร 
 

  แบบบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น จัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง โดยระบุระยะเวลาในการเลือกตั้งให้ถูกต้อง
ตามรอบระยะเวลาบัญชี และน ายอดรวมของบัญชีเพ่ือแสดงลงในรายการ ดังนี้ 
 - รายรับ น ายอดรวมของบัญชีรายรับ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข) มาแสดงในรายการ 

- รายจ่าย น ายอดรวมของบัญชีรายจ่าย ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค) และรายการ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ถ้ามี) ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง) แสดงแยกจากกัน 

  จากนั้นรวมสองรายการออกยอดสรุปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่ใช้ในการสมัคร ซึ่งจะต้องไม่เกิน
จ านวนที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนด และบันทึกจ านวนหน้า/แผ่น ของบัญชี  
และเอกสารหลักฐานประกอบรายการทั้งหมดในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นรับรองความถูกต้องตามความเป็นจริงก่อนส่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
       

บัญชีรำยรับ 
 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)      นามสกุล      

    ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น       ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น          
 

วัน/เดือน/ปี เลขที่เอกสำร รำยกำร จ ำนวนเงิน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเงิน   

จ ำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

 
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 

 
   (ลงชื่อ)     ผู้สมัคร 

 (     ) 

         วันที่  /  /  
                                                                    
 

   บัญชีรายรับหน้าที่...........จากจ านวน............หน้า 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข) 



๑๔ 

 

 
 

ค ำอธิบำยรำยกำร 
 

บัญชีรำยรับ  ใช้ส าหรับบันทึกการรับ เมื่อมีรายการเกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับ ได้แก่ เงินสด 
รวมถึงเงินที่บุคคลอ่ืนได้จ่ายแทนหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอ่ืนได้น ามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิด
ค่าตอบแทน เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นรับรู้หรือยินยอม ซึ่งการที่บุคคลอ่ืนน าทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทน
ตามปกติในท้องที่นั้น 

ค ำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงบัญชีรำยรับ 

“วัน/เดือน/ปี”  ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการทางการเงิน 
“เลขที่เอกสำร”  ให้บันทึกเลขที่ของเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการ โดยเรียงตาม

รายการที่เกิดขึ้นตามล าดับก่อนหลัง 
“รำยกำร”  ให้บันทึกค าอธิบายรายการที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการรับ 
“จ ำนวนเงิน”  ให้บันทึกจ านวนเงินสดหรือยอดเงินที่ได้รับมา รวมถึงจ านวนเงินที่มีผู้จ่ายแทน 

หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่มอบให้เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“รวมเงิน”  บันทึกยอดรวมของรายการรายรับที่เกิดข้ึนทั้งหมด       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

   
 

บัญชีรำยจ่ำย 
 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)      นามสกุล      

    ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น       ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น          
 

วัน/เดือน/ปี เลขที่เอกสำร รำยกำร จ ำนวนเงิน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเงิน   

จ ำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) 
 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 
 

   (ลงชื่อ)     ผู้สมัคร 

 (     ) 

         วันที่  /  /  
                                                               
 

  บัญชีรายจ่ายหน้าที่...........จากจ านวน............หน้า 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค) 



๑๖ 

 

 
 

ค ำอธิบำยรำยกำร 
 

บัญชีรำยจ่ำย  ใช้ส าหรับบันทึกรายการจ่ายจริงที่เกิดขึ้น เมื่อผู้สมัครจ่ายช าระค่าสินค้า 
หรือบริการที่ได้รับแล้วโดยการจ่ายเงินสด รวมถึงเงินที่บุคคลอ่ืนได้จ่ายแทนหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สิน
ที่บุคคลอ่ืนได้น ามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน  เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรับรู้หรือยินยอม ซึ่งการที่บุคคลอื่นน าทรัพย์สินมาให้ใช้  
ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น 

ค ำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงบัญชีรำยจ่ำย 

“วัน/เดือน/ปี”  ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการทางการเงิน 
“เลขที่เอกสำร”  ให้บันทึกเลขที่ของเอกสารที่ใชป้ระกอบการบันทึกรายการ โดยเรียงตามรายการ

ที่เกิดขึ้นตามล าดับก่อนหลัง 
“รำยกำร”  ให้บันทึกค าอธิบายรายการที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการจ่าย 
“จ ำนวนเงิน”  ให้บันทึกจ านวนเงินสดหรือยอดเงินที่ได้จ่าย รวมถึงจ านวนเงินที่มีผู้จ่ายแทน 

หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่มอบให้เพ่ือประโยชน์ ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“รวมเงิน”  บันทึกยอดรวมของรายการรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 
 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (ถ้ำมี) 
 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)      นามสกุล      

    ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น       ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น          
 

วัน/เดือน/ปี เลขที่เอกสำร รำยกำร จ ำนวนเงิน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเงิน   

จ ำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) 
 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 
 

   (ลงชื่อ)     ผู้สมัคร 

 (     ) 

         วันที่  /  /  

 

 
                                                    รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหน้าที่...........จากจ านวน............หน้า 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง) 



๑๘ 

 

 
 

ค ำอธิบำยรำยกำร 
 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย(ถ้ำมี) ใช้ส าหรับบันทึกรายการที่เกิดขึ้น กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้รับสินค้าหรือบริการในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งไว้แล้ว  
และในวันเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ได้จ่ายช าระค่าสินค้า 
หรือบริการนั้น ๆ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องบันทึกรายการค้างจ่าย
ทุกรายการ และแสดงไว้ในรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

ค ำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (ถ้ำมี) 

“วัน/เดือน/ปี”  ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการทางการเงิน 
“เลขที่เอกสำร”  ให้บันทึกเลขที่ของเอกสารที่ใชป้ระกอบการบันทึกรายการ โดยเรียงตามรายการ

ที่เกิดขึ้นตามล าดับก่อนหลัง 
“รำยกำร”  ให้บันทึกค าอธิบายรายการที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
“จ ำนวนเงิน”  ให้บันทึกจ านวนเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ค้างจ่ายในรายการนั้น 
“รวมเงิน”  บันทึกยอดรวมของรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมด       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 
 

ใบรับเงิน / ทรัพย์สิน 
 เลขที ่                        

 วันที่             เดือน                        พ.ศ.   

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)     นามสกุล  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น   ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น   อยู่บ้านเลขท่ี      หมู่ที่ ซอย   

ถนน   ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด  

  ได้รับ  เงิน /  ทรัพย์สิน จาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)     นามสกุล  

อยู่บ้านเลขท่ี      หมู่ที ่ ซอย   ถนน   

ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต จังหวัด    

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

ล ำดับที่ วัน/เดือน/ปี รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     

รวมเงิน  

จ ำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) 
 

   (ลงชื่อ)     ผู้ให้เงิน / ทรัพย์สิน 

 (     ) 
      

   (ลงชื่อ)     ผู้รับเงิน / ทรัพย์สิน 

 (     ) 

                                                ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น  

         วันที่  /  /  
 

 
หมายเหตุ ๑.  ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน / ทรัพย์สินของผู้สมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครยินยอมให้บุคคลใด ๆ จ่าย หรือรับว่าจะจ่ายแทน และกรณีที่บุคคลอื่น  

น าทรัพย์สินมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม  
 ๒.  ในกรณีที่บุคคลอื่นน าทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ) 

Windows10
Typewriter
3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ให้เงิน / ทรัพย์สิน



๒๐ 

 

 
 

ค ำอธิบำยรำยกำร 
 

ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน  หมายถึง  หลักฐานที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพ่ือใช้บันทึกการรับเงิน ทรัพย์สิน จากการจ่ายแทนหรือรับว่าจะจ่ายแทนหรือน าทรัพย์สิน 
มาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้ง โดยให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน เพ่ือประกอบเอกสารใบรับเงิน/ทรัพย์สินด้วย 

ค ำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงใบรับเงิน/ทรัพย์สิน 

“ล ำดับที”่ ล าดับที่ในแต่ละรายการ 
“วันเดือนปี” ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการทางการเงิน 
“รำยกำร” ให้บันทึกค าอธิบายรายการที่เกิดขึ้น 
“จ ำนวนเงิน”      ให้บันทึกจ านวนเงินที่มีบุคคลอ่ืนจ่ายแทนหรือรับว่าจะจ่ายแทน หรือจ านวนเงิน 

ที่มีผู้น าทรัพย์สินมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องค านวณ
ตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น  

“รวมเงิน”  จ านวนเงินรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ล าดับแรกจนถึงล าดับสุดท้ายที่ได้รับ 
“ลำยมือชื่อผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน”  หมายถึง ลายมือชื่อของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สินแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“ลำยมือชื่อผู้รับเงิน/ทรัพย์สิน”  หมายถึง ลายมือชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 
    

ใบส ำคัญรับเงิน 
 เลขที ่                        

 วันที่             เดือน                        พ.ศ.   

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)      นามสกุล   

อยู่บ้านเลขท่ี      หมู่ที ่ ซอย   ถนน   

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต  จังหวัด   

 ขอรับรองว่า ได้รับเงินจาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)     นามสกุล  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น   ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล ำดับที่ รำยละเอียดกำรรับเงิน จ ำนวนเงิน 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวมเงิน   

จ ำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) 
 

   (ลงชื่อ)     ผู้รับเงิน  

 (     ) 
      

   (ลงชื่อ)     ผู้จ่ายเงิน 

 (     ) 

     ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น  

         วันที่  /  /  
 
 
 
หมายเหต ุใช้เป็นหลักฐานส าหรับบันทึกการจ่ายเงินกรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้เท่านั้น  

 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) 

Windows10
Typewriter
 แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินด้วย



๒๒ 

 

 
 

ค ำอธิบำยรำยกำร 
 
ใบส ำคัญรับเงิน   ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขายที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน  เช่น การจ่ายเงินค่าจ้าง
แรงงานในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การจ่ายเงินค่าจ้างประกอบอาหารเลี้ยงทีมงานหาเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น 
โดยให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับจ้างหรือผู้ขายเพื่อประกอบเอกสารใบส าคัญรับเงินด้วย 

ค ำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงใบส ำคัญรับเงิน 

“ล ำดับที”่ ล าดับที่ในแต่ละรายการ 
“รำยกำร” ให้บันทึกค าอธิบายรายการที่เกิดขึ้น 
“จ ำนวนเงิน”      ให้บันทึกจ านวนเงินในแต่ละรายการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้จ่าย 
“รวมเงิน” จ านวนเงินรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ล าดับแรกจนถึงล าดับสุดท้ายที่ได้รับ 

          “ลำยมือชื่อผู้รับเงิน”  หมายถึง ลายมือชื่อของผู้รับจ้างหรือผู้ขาย 
“ลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน”  หมายถึง ลายมือชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

   
    

ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน 
 เลขที ่                        

 วันที่             เดือน                        พ.ศ.   

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)      นามสกุล   

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น   ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น อยู่บ้านเลขท่ี      หมู่ที่ ซอย   

ถนน   ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด  

 ขอรับรองว่าได้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล ำดับที่ รำยละเอียดกำรจ่ำยเงิน จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 รวมเงิน    

จ ำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) 
 

   (ลงชื่อ)     ผู้จ่ายเงิน 

 (     ) 

     ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น  

         วันที่  /  /  

 

หมายเหตุ  ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้สมัครได้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือจัดท าใบส าคัญรับเงินได้  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ช) 



๒๔ 

 

 

 
ค ำอธิบำยรำยกำร 

 
ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน  เป็นหลักฐานที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพ่ือใช้บันทึกการจ่ายเงินในกรณีการจ่ายเงินครั้งใดที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ 
เช่น ค่าโดยสารรถสาธารณะ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นใช้ใบรับรองการจ่ายเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่าย 

ค ำอธิบำยรำยกำรตำมตัวอย่ำงใบรับรองกำรจ่ำยเงิน 

“ล ำดับที”่ ล าดับที่ในแต่ละรายการ 
“รำยกำร” ให้บันทึกค าอธิบายรายการที่เกิดขึ้น 
“จ ำนวนเงิน”      ให้บันทึกจ านวนเงินในแต่ละรายการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้จ่าย 
“รวมเงิน”  จ านวนเงินรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ล าดับแรกจนถึงล าดับสุดท้ายที่ได้รับ 
“ลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน”  หมายถึง ลายมือชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๙ 

 

 

 
 

ตัวอย่ำง (๑) 
กำรบันทึกบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง 

(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด) 
  ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  
  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดดีงาม ได้ก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 นายชัย ชนะแน่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม มีรายการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จะต้องยื่นต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดดีงาม ดังนี้   

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ น าเงินส่วนตัวมาใช้เพ่ือการเลือกตั้ง จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าถ่ายรูป จ านวน ๒๕๐ บาท และค่าใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑๐๐ บาท 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่ามัดจ าจ้างจัดท าป้ายโฆษณาหาเสียง ให้แก่ร้านกลิ่นสี เป็นจ านวนเงิน  
  ๑๐,๐๐๐ บาท (ค่าจ้างจัดท าป้ายโฆษณาหาเสียง เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท) 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่ามัดจ าในการจัดท าเสื้อเพ่ือใช้ในการหาเสียง ให้แก่ร้านศรีเจริญ เป็นจ านวนเงิน 

๓,๐๐๐ บาท (ค่าเสื้อ จ านวน ๑๐๐ ตัว ราคาตัวละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท) 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าจ้างพิมพ์บัตรแนะน าตัว ให้แก่ร้านช านาญการพิมพ์ จ านวน ๓,๐๐๐ ใบ  

ราคาใบละ ๒ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  นายสว่าง  ร่าเริง น าตึกแถวซึ่งปกติให้เช่าเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท มาให้ใช้เพ่ือเป็น

ศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เป็นเวลา ๒ เดือน โดยไม่คิดค่าตอบแทน  
  (ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดท ำใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ) 
   พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ใหเ้งิน/ทรัพย์สิน) 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พ่ือใช้ในศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง จ านวน ๘,๐๐๐ บาท 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ่ายค่าท าป้ายเพ่ือติดตั้งหน้าศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ่ายค่าจ้างพิมพ์ใบปลิวหาเสียง ให้แกบ่ริษัท ทูอินวัน จ ากัด จ านวน ๑,๕๐๐ ใบ  
  ใบละ ๒ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ่ายค่าสถานที่เพ่ือจัดอบรมผู้ช่วยหาเสียง จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ่ายค่าเสื้อส่วนที่เหลือให้ร้านศรีเจริญ จ านวน ๗,๐๐๐ บาท 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ่ายค่าจ้างจัดท าประกาศโฆษณาหาเสียง ให้แกร่้านกลิ่นสี เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
 
 
 

กรณีผู้สมัครฯ หำเสียงคนเดียว 
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๓๐ 

 

 
 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายธงชัย ใจจริง จ่ายค่าป้ายโฆษณาส่วนที่เหลือให้กับร้านกลิ่นสี จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท

แทนนายชัย ชนะแน่ 
  (ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดท ำใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ) 
  พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน) 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จ านวน ๖๐ คน วันละ ๓๕๐ บาท จ านวน ๒๐ วัน  

เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท 
  (ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดท ำใบส ำคัญรับเงิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) 
  พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับเงินทุกคน) 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ น าเงินส่วนตัวมาใช้เพ่ือการเลือกตั้ง จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ่ายค่าเช่ารถเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จ านวน ๕ คัน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
  (ในกรณีนี้หำกไม่มีใบเสร็จรับเงิน ผู้สมัครต้องจัดท ำใบส ำคัญรับเงิน ตำมแบบ  
  ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับเงิน) 
๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าจ้างท าสปอตโฆษณาเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท 
๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าไฟฟ้าศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  
  จ านวน ๓,๕๐๐ บาท 
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าเช่าเวทีปราศรัยหาเสียง พร้อมเครื่องเสียงจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าน้ าศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ านวน ๕๐๐ บาท 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าจ้างท าเว็บไซต์เพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จ านวน ๖๐ คน วันละ ๓๕๐ บาท จ านวน ๒๐ วัน  

เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท 
  (ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดท ำใบส ำคัญรับเงิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) 
  พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับเงินทุกคน) 
๓ มกราคม ๒๕๖๔ ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จ านวน 

๒,๕๐๐ บาท 
๕ มกราคม ๒๕๖๔ ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ าศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จ านวน 
  ๓๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

                             
 

(ตัวอย่ำง) 
แบบบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง 

  
 ที ่   
 วันที่  ๑๕ เดือน     มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   

เรื่อง  ส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

เรียน  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ดีงาม  

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)           ชัย นามสกุล     ชนะแน่  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หมายเลขประจ าตัว   ๐๐  อ าเภอ/เขต         -  

จังหวัด   ดีงาม   ตามท่ีได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่   ๒๐   เดือน      ธันวาคม      พ.ศ.  ๒๕๖๓  

ขอส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

บัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง 
 

ตั้งแต่วันที่  ๒๖ เดือน   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๒๐ เดือน   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

๑. แสดงรำยรับและรำยจ่ำย 

 รายรับ จ านวน  ๑,๕๙๐,๐๐๐  บาท 

 รายจ่าย 

  - รายการจ่ายจริง จ านวน  ๑,๓๑๘,๓๕๐   บาท 

  - รายการค้างจ่าย จ านวน         ๒,๘๐๐  บาท
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน  ๑,๓๒๑,๑๕๐  บาท 

๒. บัญชีรำยรับและรำยจ่ำย    

 บัญชีรายรับ จ านวน        ๑  หน้า/แผ่น 

 บัญชีรายจ่าย    จ านวน        ๓  หน้า/แผ่น 

๓. เอกสำรหลักฐำนประกอบ  

 เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ จ านวน        ๔  หน้า/แผ่น 

 เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย จ านวน      ๒๗๑  หน้า/แผ่น 

 - รายการจ่ายจริง จ านวน      ๒๗๐  หน้า/แผ่น 

 - รายการค้างจ่าย จ านวน       ๒  หน้า/แผ่น 
 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 
 

   (ลงชื่อ)             ชัย  ชนะแน่  ผู้สมัคร 

 (         นายชัย  ชนะแน่  ) 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก) 



๓๒ 

 

 
(ตัวอย่ำง)  
บัญชีรำยรับ 

 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  ชัย    นามสกุล   ชนะแน่   

    ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม        
   

 

วัน/เดือน/ปี เลขที่เอกสำร รำยกำร จ ำนวนเงิน 

๒๐ ต.ค. ๖๓ - น าเงินส่วนตัวมาใช้เพ่ือการเลือกตั้ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ - 

๓๑ ต.ค. ๖๓ ๐๐๑ 
ได้รับสนับสนุนตึกแถวเพื่อใช้เป็นศูนย์รณรงค์ 
หาเสียงเลือกตั้ง จากนายสว่าง  ร่าเริง  

๒๐,๐๐๐ 
- 

๑๙ พ.ย. ๖๓ ๐๐๒ ได้รับสนับสนุนค่าป้ายโฆษณา จากนายธงชัย  ใจจริง ๗๐,๐๐๐ - 
๒๐ พ.ย. ๖๓ - น าเงินส่วนตัวมาใช้เพ่ือการเลือกตั้ง ๕๐๐,๐๐๐ - 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเงิน ๑,๕๙๐,๐๐๐ - 

จ ำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) – หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน - 

 
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 

 
   (ลงชื่อ)              ชัย  ชนะแน่  ผู้สมัคร 

 (          นายชัย  ชนะแน่  ) 

         วันที่     ๑๕ /  มีนาคม  / ๒๕๖๔  
                                                                         
 

   บัญชีรายรับหน้าที่      ๑     จากจ านวน     ๑      หน้า 
 

** หมำยเหตุ เลขท่ีเอกสารเป็นการสมมติขึ้น 
ส าหรับการปฏิบัติจริงจะบันทึกตามเลขที่
เอกสารที่ใช้ประกอบ 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข) 
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ต้องแนบเอกสารประกอบการรับสนับสนุนเป็นใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ยกเว้น นำเงินส่วนตัวมาใช้ในการเลือกตั้งไม่ต้องแนบเอกสาร



๓๓ 

 

 
 

(ตัวอย่ำง) 
บัญชีรำยจ่ำย 

 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  ชัย    นามสกุล   ชนะแน่   

    ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม        
 

วัน/เดือน/ปี 
เลขที่

เอกสำร 
รำยกำร จ ำนวนเงิน 

๒๒ ต.ค. ๖๓ ๖๕/๖๓ จ่ายค่าถ่ายรูป ๒๕๐ - 
๒๒ ต.ค. ๖๓ ๑๖๗/๖๓ จ่ายค่าใบรับรองแพทย์ ๑๐๐ - 
๒๗ ต.ค. ๖๓ ๑๑๕ จ่ายมัดจ าค่าจัดท าป้ายโฆษณาหาเสียงให้กับร้านกลิ่นสี ๑๐,๐๐๐ - 
๒๘ ต.ค. ๖๓ ๙๘๒ จ่ายมัดจ าค่าจัดท าเสื้อให้กับร้านศรีเจริญ ๓,๐๐๐ - 
๓๐ ต.ค. ๖๓ ๕๖๗๘ จ่ายค่าจัดพิมพ์บัตรแนะน าตัว จ านวน ๓,๐๐๐ ใบ  ๖,๐๐๐ - 

๓๑ ต.ค. ๖๓ ๐๐๑ 
ได้รับสนับสนุนตึกแถวเพื่อใช้เป็นศูนย์รณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง จากนายสว่าง  ร่าเริง 

๒๐,๐๐๐ - 

๑ พ.ย. ๖๓ ๖๓๕ 
จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในศูนย์รณรงค์ 
หาเสียงเลือกตั้ง 

๘,๐๐๐ - 

๑ พ.ย. ๖๓ ๖๗๘ จ่ายค่าท าปา้ยเพื่อติดตั้งหนา้ศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๒,๐๐๐ - 
๒ พ.ย. ๖๓ ๓๐ จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง ๓๐,๐๐๐ - 
๓ พ.ย. ๖๓ ๗๖๘๙ จ่ายค่าจัดพิมพ์ใบปลิวหาเสียง จ านวน ๑,๕๐๐ ใบ  ๓,๐๐๐ - 
๕ พ.ย. ๖๓ ๑๓๓ จ่ายค่าสถานที่เพ่ือจัดอบรมผู้ช่วยหาเสียง ๕๐,๐๐๐ - 
๙ พ.ย. ๖๓ ๑๐๐๒ จ่ายค่าจัดท าเสื้อส่วนที่เหลือให้กับร้านศรีเจริญ ๗,๐๐๐ - 

๑๑ พ.ย. ๖๓ ๑๐๑ จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ช่วยหาเสียง ๑๐,๐๐๐ - 
๑๕ พ.ย. ๖๓ ๒๑๕ จ่ายค่าจ้างจัดท าประกาศโฆษณาหาเสียง ๒๐,๐๐๐ - 
๑๙ พ.ย. ๖๓ ๐๐๒ ได้รับสนับสนุนค่าป้ายโฆษณา จากนายธงชัย  ใจจริง ๗๐,๐๐๐ - 
๒๐ พ.ย. ๖๓ ๑ - ๖๐ จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จ านวน ๖๐ คน ๔๒๐,๐๐๐ - 

     
รวมเงิน ๖๕๙,๓๕๐ - 

จ ำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) – หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน - 
 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 
 

   (ลงชื่อ)              ชัย  ชนะแน่  ผู้สมัคร 

 (          นายชัย  ชนะแน่  ) 

         วันที่     ๑๕ /  มีนาคม  / ๒๕๖๔  
                                                              

 
 

   บัญชีรายจ่ายหน้าที่      ๑     จากจ านวน     ๒      หนา้ 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค) 

** หมำยเหตุ เลขท่ีเอกสารเป็นการสมมติขึ้น 
ส าหรับการปฏิบัติจริงจะบันทึกตามเลขที่
เอกสารที่ใช้ประกอบ 
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ต้องแนบเอกสารประกอบการจ่ายเงินเป็น ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบสำคัญรับเงิน/ใบรับรองการจ่ายเงิน ทุกรายการ



๓๔ 

 

 
 
 

(ตัวอย่ำง) 
บัญชีรำยจ่ำย 

 
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  ชัย    นามสกุล   ชนะแน่   

    ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม          
 

วัน/เดือน/ปี เลขที่เอกสำร รำยกำร จ ำนวนเงิน 

๒๓ พ.ย. ๖๓ ๑๐๒ จ่ายค่าเช่ารถเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง   ๕๐,๐๐๐ - 
๒ ธ.ค. ๖๓ ๓๒๔ จ่ายค่าจ้างท าสปอตโฆษณาหาเสียง ๒๕,๐๐๐ - 
๗ ธ.ค. ๖๓ ๔๘๒๘๕๓๐ จ่ายค่าไฟฟ้าของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๓,๕๐๐ - 

๑๐ ธ.ค. ๖๓ ๕๖๑ จ่ายค่าเช่าเวทีปราศรัยหาเสียงพร้อมเครื่องเสียง ๕๐,๐๐๐ - 
๑๑ ธ.ค. ๖๓ ๓๔๕ จ่ายค่าน้ าของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๕๐๐ - 
๑๗ ธ.ค. ๖๓  ๑๗๖ จ่ายค่าจ้างท าเว็บไซต์เพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ๑๐๐,๐๐๐ - 
๑๘ ธ.ค. ๖๓ ๒๓๒ จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้ช่วยหาเสียง ๑๐,๐๐๐ - 
๑๙ ธ.ค. ๖๓ ๖๑ - ๑๒๐ จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จ านวน ๖๐ คน ๔๒๐,๐๐๐ - 

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเงิน ๖๕๙,๐๐๐  

จ ำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) - หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน - 
 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 
 

    (ลงชื่อ)              ชัย  ชนะแน่  ผู้สมัคร 

 (          นายชัย  ชนะแน่  ) 

         วันที่   ๑๕ /  มีนาคม  / ๒๕๖๔  
                                                                                    

   บัญชีรายจ่ายหน้าที่      ๒     จากจ านวน     ๒      หนา้ 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค) 

** หมำยเหตุ เลขท่ีเอกสารเป็นการสมมติขึ้น 
ส าหรับการปฏิบัติจริงจะบันทึกตามเลขที่
เอกสารที่ใช้ประกอบ 
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Typewriter
ต้องแนบเอกสารประกอบการจ่ายเงินเป็น ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบสำคัญรับเงิน/ใบรับรองการจ่ายเงิน ทุกรายการ



๓๕ 

 

 
 

(ตัวอย่ำง) 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (ถ้ำมี) 

 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  ชัย    นามสกุล   ชนะแน่   

    ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีงาม           
 

วัน/เดือน/ปี เลขที่เอกสำร รำยกำร จ ำนวนเงิน 

๓ ม.ค. ๖๔ ๕๕๑๘๗๔๓ จ่ายค่าไฟฟ้าของเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ๒,๕๐๐ - 
๕ ม.ค. ๖๔ ๖๙๐๗๒๙๕ จ่ายค่าน้ าของเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ๓๐๐ - 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเงิน ๒,๘๐๐ - 

จ ำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) – สองพันแปดร้อยบาทถ้วน - 

 
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 

     

    (ลงชื่อ)              ชัย  ชนะแน่  ผู้สมัคร 

 (          นายชัย  ชนะแน่  ) 

         วันที่   ๑๕ /  มีนาคม  / ๒๕๖๔  
 

    
   รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหน้าที่      ๑     จากจ านวน     ๑      หน้า 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง) 

** หมำยเหตุ เลขที่เอกสารเป็นการสมมติขึ้น 
ส าหรับการปฏิบัติจริงจะบันทึกตามเลขที่
เอกสารที่ใช้ประกอบ 
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ต้องแนบเอกสารประกอบการจ่ายเป็น ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ / ใบส่งสินค้า ทุกรายการ



๔๑ 

 

 
 

ตัวอย่ำง (๓) 
กำรบันทึกบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง 

(สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล) 
  ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ออก
ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุจริต ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔  
  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดดีงาม ได้ก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลสุจริต จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 นายมุ่งมั่น ท าดี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุจริต ในนามทีมพัฒนา
เมืองสุจริต มีรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จะต้องยื่นต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดดีงาม ดังนี้   

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น าเงินส่วนตัวมาใช้เพ่ือการเลือกตั้ง จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าถ่ายรูป จ านวน ๒๕๐ บาท และค่าใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑๐๐ บาท 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าจ้างจัดท าเสื้อทีมพัฒนาเมืองสุจริต ให้แก่ ร้านศรีเจริญ เพ่ือใช้ในการหาเสียง

จ านวน ๑๒๐ ตัว ราคาตัวละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท โดยหาเสียง
ร่วมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุจริตอีกจ านวน ๕ คน  

  (ดังนั้น นำยมุ่งม่ัน ท ำดี ต้องค ำนวณค่ำใช้จ่ำยเป็นจ ำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บำท) 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าจ้างพิมพ์บัตรแนะน าตัว จ านวน ๕๐๐ ใบ ราคาใบละ ๒ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายโชค ดีเสมอ น ารถยนต์มาให้ใช้ในการหาเสียง จ านวน ๑ คัน วันละ ๑,๕๐๐ บาท 

เป็นเวลา ๑๐ วัน เป็นจ านวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยไม่คิดค่าตอบแทน  
  (ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดท ำใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ) 
  พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน) 
๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าจ้างจัดพิมพ์ใบปลิวหาเสียง ให้แก่บริษัท ทูอินวัน จ ากัด จ านวน ๕๐๐ ใบ 
  ใบละ ๒ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จ านวน ๒,๕๐๐ บาท 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าจ้างจัดท าป้ายโฆษณาหาเสียงทีมพัฒนาเมืองสุจริต ให้แก่ร้านกลิ่นสี เป็นเงิน 

๖๐,๐๐๐ บาท โดยหาเสียงร่วมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สุจริตอีกจ านวน ๕ คน  

  (ดังนั้น นำยมุ่งม่ัน ท ำดี ต้องค ำนวณค่ำใช้จ่ำยเป็นจ ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บำท) 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายธงชัย ใจจริง จ่ายค่าเช่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ให้กับร้านเทคโนซาวด์  
  จ านวน ๒,๐๐๐ บาท แทนนายมุ่งม่ัน ท าด ี
  (ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดท ำใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ) 
  พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน) 
 
 

กรณีผู้สมัครฯ หำเสียงเป็นทีม 
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๔๒ 

 

 
 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จ านวน ๑๐ คน วันละ ๓๕๐ บาท จ านวน ๑๐ วัน 
  เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท 
  (ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดท ำใบส ำคัญรับเงิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) 
  พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับเงินทุกคน) 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่ามัดจ าจ้างจัดท าสติกเกอร์เพื่อใช้ในการหาเสียง เป็นเงิน ๕๐๐ บาท  
  (ค่าจัดท าสตกิเกอร์เพ่ือใช้ในการหาเสียง เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท) 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าเช่ารถเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
  เป็นเวลา ๓ วัน เป็นจ านวนเงิน ๔,๕๐๐ บาท  
  (ในกรณีนี้หำกไม่มีใบเสร็จรับเงิน ผู้สมัครต้องจัดท ำใบส ำคัญรับเงิน ตำมแบบ  
  ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับเงิน) 
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จ านวน ๒,๕๐๐ บาท 
๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จ านวน ๑๐ คน วันละ ๓๕๐ บาท จ านวน ๕ วัน 
  เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท 
  (ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดท ำใบส ำคัญรับเงิน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ)  
  พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับเงินทุกคน) 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ จ่ายค่าท าสติกเกอร์เพ่ือใช้ในการหาเสียงส่วนที่เหลือ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

                            
  

(ตัวอย่ำง) 
แบบบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง 

 

 ที ่   
 วันที่  ๑๕ เดือน     พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔   

เรื่อง  ส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

เรียน  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ดีงาม  

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)   มุ่งม่ัน          นามสกุล     ท าด ี  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุจริต   หมายเลขประจ าตัว  ๐๐  อ าเภอ/เขต      ๒  

จังหวัด ดีงาม  ตามท่ีได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่    ๑๙   เดือน     กันยายน    พ.ศ.     ๒๕๖๔         
ขอส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

บัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง 
 

ตั้งแต่วันที่   ๒๖ เดือน   กรกฎาคม      พ.ศ.   ๒๕๖๔  ถึงวันที่     ๑๙     เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔      

๑. แสดงรำยรับและรำยจ่ำย 

 รายรับ จ านวน    ๑๑๗,๐๐๐    บาท 

 รายจ่าย 

  - รายการจ่ายจริง จ านวน      ๙๕,๘๕๐   บาท 

  - รายการค้างจ่าย จ านวน        ๑,๐๐๐  บาท
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน      ๙๖,๘๕๐   บาท 

๒. บัญชีรำยรับและรำยจ่ำย    

 บัญชีรายรับ จ านวน        ๑  หน้า/แผ่น 

 บัญชีรายจ่าย   จ านวน        ๒  หน้า/แผ่น 

๓. เอกสำรหลักฐำนประกอบ  

 เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ จ านวน        ๔  หน้า/แผ่น 

 เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย จ านวน       ๕๓  หน้า/แผ่น 

 - รายการจ่ายจริง จ านวน       ๕๒  หน้า/แผ่น 

 - รายการค้างจ่าย จ านวน        ๑  หน้า/แผ่น 
 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 
 

   (ลงชื่อ)             มุ่งม่ัน ท าด ี  ผู้สมัคร 

 (         นายมุ่งม่ัน ท าด ี  ) 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก) 



๔๔ 

 

 

 
(ตัวอย่ำง) 
บัญชีรำยรับ 

 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  มุ่งม่ัน    นามสกุล         ท าด ี   

    ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุจริต               
 

วัน/เดือน/ปี เลขที่เอกสำร รำยกำร จ ำนวนเงิน 

๒๐ ก.ค. ๖๔ - น าเงินส่วนตัวมาใช้เพ่ือการเลือกตั้ง ๑๐๐,๐๐๐ - 

๓๑ ก.ค. ๖๔ ๐๐๑ 
ได้รับการสนับสนุนรถยนต์มาใช้ในการหาเสียง  
จากนายโชค ดีเสมอ 

๑๕,๐๐๐ 
- 

๑๙ ส.ค. ๖๔ ๐๐๒ 
ได้รับการสนับสนุนค่าเช่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
จากนายธงชัย ใจจริง 

๒,๐๐๐ 
- 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเงิน ๑๑๗,๐๐๐ - 

จ ำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) –หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน - 

 
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 

 
   (ลงชื่อ)              มุ่งม่ัน ท าด ี  ผู้สมัคร 

 (          นายมุ่งม่ัน ท าด ี  ) 

         วันที่     ๑๕ /  พฤศจิกายน  / ๒๕๖๔  

 
                                                                         

   บัญชีรายรับหน้าที่      ๑     จากจ านวน     ๑      หน้า 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข) 

** หมำยเหตุ เลขท่ีเอกสารเป็นการสมมติขึ้น 
ส าหรับการปฏิบัติจริงจะบันทึกตามเลขที่
เอกสารที่ใช้ประกอบ 

Windows10
Typewriter
ต้องแนบเอกสารประกอบการรับสนับสนุนเป็นใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ยกเว้น นำเงินส่วนตัวมาใช้ในการเลือกตั้งไม่ต้องแนบเอกสาร



๔๕ 

 

 
(ตัวอย่ำง) 
บัญชีรำยจ่ำย 

 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  มุ่งม่ัน    นามสกุล   ท าดี   

    ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุจริต                 
 

วัน/เดือน/ปี เลขที่เอกสำร รำยกำร จ ำนวนเงิน 

๒๒ ก.ค. ๖๔ ๗๒/๖๔ จ่ายค่าถ่ายรูป ๒๕๐ - 
๒๒ ก.ค. ๖๔ ๘๑๖/๖๔ จ่ายค่าใบรับรองแพทย์ ๑๐๐ - 
๒๘ ก.ค. ๖๔ ๑๐๓๒ จ่ายค่าจัดท าเสื้อให้กับร้านศรีเจริญ ๒,๐๐๐ - 
๓๐ ก.ค. ๖๔ ๙๑๗๓ จ่ายค่าจัดพิมพ์บัตรแนะน าตัว จ านวน ๕๐๐ ใบ  ๑,๐๐๐ - 

๓๑ ก.ค. ๖๔ ๐๐๑ 
ได้รับสนับสนุนรถยนต์มาใช้ในการหาเสียง จาก 
นายโชค ดีเสมอ 

๑๕,๐๐๐ - 

๒ ส.ค. ๖๔ ๕๑ จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง ๒,๐๐๐ - 
๓ ส.ค. ๖๔ ๗๙๑๑ จ่ายค่าจ้างจัดพิมพ์ใบปลิวหาเสียง จ านวน ๕๐๐ ใบ  ๑,๐๐๐ - 

๑๑ ส.ค. ๖๔ ๑๓๓ จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ช่วยหาเสียง ๒,๕๐๐ - 
๑๕ ส.ค. ๖๔ ๑๕๓๔ จ่ายค่าจ้างจัดท าป้ายโฆษณาหาเสียงทีมพัฒนา 

เมืองสุจริต โดยหาเสยีงร่วมกับผู้สมัคร ส.ทต. อีก ๕ คน 
๑๐,๐๐๐ - 

๑๙ ส.ค. ๖๔ ๐๐๒ ได้รับสนับสนุนค่าเช่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ี 
จากนายธงชัย ใจจริง 

๒,๐๐๐ - 

๒๐ ส.ค. ๖๔ ๑ - ๑๐ จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จ านวน ๑๐ คน ๓๕,๐๐๐ - 
๒๒ ส.ค. ๖๔ ๑๒๓ จ่ายมัดจ าค่าจ้างจัดท าสติกเกอร์เพ่ือใช้ในการหา

เสียง 
  ๕๐๐ - 

๒๓ ส.ค. ๖๔ ๑๑๐ จ่ายค่าเช่ารถเพ่ือใช้ในการหาเสียง ๔,๕๐๐ - 
๑๖ ก.ย. ๖๔ ๑๘๑ จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้ช่วยหาเสียง ๒,๕๐๐ - 
๑๗ ก.ย. ๖๔ ๑๑ - ๒๐ จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จ านวน ๑๐ คน ๑๗,๕๐๐ - 

     
     

รวมเงิน ๙๕,๘๕๐ - 
จ ำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) – เก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน - 
 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 
 

   (ลงชื่อ)              มุ่งม่ัน ท าด ี  ผู้สมัคร 

 (          นายมุ่งม่ัน ท าด ี  ) 

        วันที่     ๑๕ /  พฤศจิกายน  / ๒๕๖๔  
 

                                                             บัญชีรายจ่ายหน้าที่      ๑     จากจ านวน     ๑      หน้า 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค) 

** หมำยเหตุ เลขที่เอกสารเป็นการสมมติขึ้น 
ส าหรับการปฏิบัติจริงจะบันทึกตามเลขที่
เอกสารที่ใช้ประกอบ 

Windows10
Typewriter
ต้องแนบเอกสารประกอบการจ่ายเงินเป็น ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบสำคัญรับเงิน/ใบรับรองการจ่ายเงิน ทุกรายการ



๔๖ 

 

** หมำยเหตุ เลขที่เอกสารเป็นการสมมติขึ้น 
ส าหรับการปฏิบัติจริงจะบันทึกตามเลขที่
เอกสารที่ใช้ประกอบ 

 
 

(ตัวอย่ำง) 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (ถ้ำมี) 

 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  มุ่งม่ัน    นามสกุล         ท าด ี   

    ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุจริต           
 

วัน/เดือน/ปี เลขที่เอกสำร รำยกำร จ ำนวนเงิน 

๒๕ ก.ย. ๖๔ ๕๕๑ จ่ายค่าท าสติกเกอร์เพื่อใช้ในการหาเสียงส่วนที่เหลือ ๑,๐๐๐ - 
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเงิน ๑,๐๐๐ - 

จ ำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) – หนึ่งพันบาทถ้วน - 

 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 
 

   (ลงชื่อ)                  มุ่งม่ัน ท าด ี  ผู้สมัคร 

         (           นายมุ่งมั่น ท าดี          ) 

    วันที่   ๑๕ /  พฤศจิกายน  / ๒๕๖๔  
 
 

   รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหน้าที่      ๑     จากจ านวน     ๑      หน้า 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง) 

Windows10
Typewriter
ต้องแนบเอกสารประกอบการจ่ายเป็น ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ / ใบส่งสินค้า ทุกรายการ



 
 
 

แนวทางเก่ียวกับการค านวณค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

 
 
 

 

 



๒๖ 

 

 
 

ถำม กรณีที่เป็นกำรเลือกตั้งครั้งแรกภำยหลังพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก 
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึ้นก่อนวันที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศให้มีกำรเลือกตั้งต้องน ำมำค ำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งหรือไม่  

 ตอบ  การค านวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการสั่งหรือจัดท า
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ให้น ามาค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

 

ถำม กำรคิดค ำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น หำเสียงเลือกตั้ง 
โดยกำรปิดประกำศและติดแผ่นป้ำยเกี่ยวกับหำเสียงเลือกตั้ง โดยน ำภำพผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมำชิก 
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มำใช้ในกำรหำเสียงเลือกตั้งด้วย 
จะต้องค ำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งอย่ำงไร 

ตอบ กรณีที่ ๑ กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจัดท าและปิดประกาศหรือติด
แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยน าภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยระบุเฉพาะหมายเลขประจ าตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น ให้คิดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 
สภาท้องถิ่น โดยนับเป็นจ านวนประกาศหรือแผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

  กรณีที่ ๒ กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จัดท า
และปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง โดยน าภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยระบุ
หมายเลขประจ าตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกัน ให้คิดค่าใช้จ่าย 
ในการหาเสียงเลือกตั้งเฉลี่ยจ านวนเงินเท่ากันทุกคน ทั้งนี้ ประกาศหรือแผ่นป้ายดังกล่าวผู้ใดเป็นผู้ว่าจ้าง 
ให้จัดท า ให้นับเป็นจ านวนประกาศหรือแผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นผู้นั้น  

 

ถำม พรรคกำรเมืองสำมำรถช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่นในกำรหำเสียงเลือกตั้งได้หรือไม่  

ตอบ  พรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครฯ ในการหาเสียงเลือกตั้งได้ โดยมีวิธีการหาเสียง
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่นเดียวกับผู้สมัครฯ  
ซ่ึงจะต้องน ามารวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครด้วย 

 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 
 
ถำม บุคคลในครอบครัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น ที่มำช่วยหำเสียงเลือกตั้งต้องน ำมำค ำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง หรือไม่ 
 ตอบ  สามี ภริยา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้สมัครฯ มาช่วยหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น  

ทีไ่ม่ต้องน ามาค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 

ถำม บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
หรือพรรคกำรเมืองด ำเนินกำรหำเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำรหำเสียงทำงเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชั่น 
อีเมล์ เอสเอ็มเอส หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ต้องน ำมำค ำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น หรือไม่ 

ตอบ กรณีผู้สมัครฯ ยินยอมหรือไม่คัดค้าน ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครฯ 
ซึ่งกรณีมีรายการค่าใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ค่าจ้างจัดท าสื่อ/ค่าตอบแทนในการด าเนินการไม่ว่าด้วย
วิธีการใดเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล์ โปรแกรมค้นหา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน รับรู้ถึง  
การหาเสียงโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท จะต้องแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครฯ ทราบ และให้ผู้สมัครฯ 
แจ้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามแบบที่ก าหนด เพ่ือรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครฯ  
 

  ถำม กรณีที่บุคคลอ่ืนได้ใช้จ่ำยเงินในกำรโฆษณำหำเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ต้องน ำมำค ำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง หรือไม่  
  ตอบ  กรณีที่ ๑ กรณีที่ผู้สมัครฯ ได้รับทราบถึงการกระท า ให้ถือเป็นจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งที่ผู้สมัครฯ รับรู้หรือยินยอม และจะต้องน ามารวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครฯ ด้วย             
   กรณีท่ี ๒ กรณีท่ีผู้สมัครฯ ได้รับทราบถึงการกระท า แต่ไม่ยินยอมให้มีการกระท าดังกล่าว 
จะต้องแจ้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระท าดังกล่าว 
 

  ถำม กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นหำเสียงร่วมกัน
เป็นทีมจะมีแนวทำง ยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้งอย่ำงไร 
  ตอบ กรณีผู้สมัครฯ ที่หาเสียงเลือกตั้งเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม และมีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
เกิดขึ้นในลักษณะเป็นกลุ่ม หลักฐานการจ่ายเงินที่ผู้รับเงินออกให้ย่อมมีเพียงฉบับเดียวและถือเป็นต้นฉบับ 
เพ่ือให้ผู้สมัครฯ ได้รายงานค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด จึงให้ผู้สมัครฯ แต่ละรายหมายเหตุ 
ระบุจ านวนเงินค่าใช้จ่ายของตนลงในต้นฉบับหลักฐานการจ่ายเงินนั้นและลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุก ราย 
เมื่อรายงานค่าใช้จ่าย ให้ผู้สมัครฯ แต่ละรายจัดส่งส าเนาหลักฐานการจ่ายเงินฉบับนั้นพร้อมรับรองความถูกต้อง
และบันทึกจ านวนเงินค่าใช้จ่ายของตนในแบบบัญชีรายจ่าย ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค) ที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด 

 
  

 
 



แนวทางการหาเสียง ปิดประกาศ ติดแผ่นป้าย และการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                             
ส.อบต.และนายก อบต.*  

-------------------------------------------------------- 
1. หลักการ  

หลักการ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและความเรียบร้อยในการหาเสียงเลือกตั้งโดยมีโอกาสเท่าเทียมกัน  
“การหาเสียงเลือกตั้ง” หมายความว่า การแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิกจากชุมชน  เพื่อให้

ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น แล้วแต่กรณี “การหาเสียงร่วมกัน” มีองค์ประกอบ ดังนี้  
(1) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งเดียวกัน กล่าวคือ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ ง ส.อบต.               

ในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งด้วยกัน  
(2) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีพื้นที่ของเขตเลือกตั้งทับซ้อนกัน กล่าวคือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก  อบต.                 

และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.มีพื้นที่ทับซ้อนกัน โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งเฉลี่ยจำนวนเงิน
เท่ากันทุกคน  

(3) อย่างน้อยต้องมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ จะมีชื่อหรือรูปภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ก็ได้
ในประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใช้เป็นข้อมูลในการออกเสียง
ลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต. และ ส.อบต. ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ได ้ 

“การช่วยหาเสียง” หมายถึง การหาเสียงโดยผู้ช่วยหาเสียง รวมทั้งบุคคลอื่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าจ้างให้ดำเนินการ
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เว้นแต่การหาเสียงรวมกันเป็นหมู่คณะ
ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต. รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งร่วมกันในลักษณะ
เป็นทีมเดียวกัน ไม่ถือเป็นผู้ช่วยหาเสียง และไม่ต้องนำมาคำนวณ เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                  
2. ประกาศและแผ่นป้าย  

2.1 ขนาด  
   2.1.1 ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 ซม. และมีขนาดความยาว                

ไม่เกิน 42 ซม.  
   2.1.2 แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 ซม. และมีขนาดความยาว                  

ไม่เกิน 245 ซม.  
2.2 รายละเอียดในประกาศและแผ่นป้าย  
   2.2.1 รายละเอียดหรือข้อมูลในประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ผู ้สมัครรับเลือกตั้ง  

สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง  
สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติ เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง และอาจนำภาพ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.หรือนายกอบต.ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้  

   2.2.2 กรณีนำข้อมูลเกี ่ยวกับพรรคการเมือง หรือการนำภาพบุคคลอื ่นเพื ่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง                     
จะต้องได้รับความยินยอมจากพรรคการเมืองหรือบุคคลนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   2.2.3 ประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต 
จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  

   2.2.4 กรณีเลือกตั้งร่วมกันเป็นหมู่คณะ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.และ ส.อบต. สามารถขึ้นป้าย
ร่วมกันได้ทั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน และต่างเขตเลือกตั้ง โดยวิ ธีการคิดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามข้อ 2.6                 
การคำนวณค่าใช้จ่ายในการหาเสียง  

 
 

----------------------------------------------- 
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2.3 จำนวน  
   2.3.1 จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ประจำ อบต. ประกาศกำหนด  
   2.3.2 การกำหนดจำนวนประกาศและจำนวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของ อบต. จำแนกได้ ดังนี้  
            การเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.  

 -(ก) ประกาศ จัดทำได้ไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 -(ข) แผ่นป้าย จัดทำได้ไม่เกิน 3 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.4 การปิดประกาศและติดแผ่นป้าย  
   2.4.1 สถานที่ปิด  
    ผู ้สมัครรับเลือกตั ้งสามารถปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี ่ยวกับการหาเสียงเลือกตั ้งได้เฉพาะ                     

สถานที่ที ่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต. ประกาศกำหนดไว้เท่านั้น และต้องไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการ                   
การเลือกตั ้งประจำ อบต.ประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ความสะอาด                      
ความปลอดภัยความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่  ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้ง
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือประชาชน  และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร                        
และการจราจร  

    ทั้งนี ้ หากมีข้อสงสัยเกี ่ยวกับสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี ่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง                         
ให้สอบถามคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต. ผู้ออกประกาศว่าสามารถปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย บริเวณใดตามท่ี
ประกาศได้บ้าง   

   2.4.2 กรณีป้ายชำรุดเสียหาย  
    ในกรณีที่ประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ได้ปิดหรือติดตั้งไว้แล้วชำรุดหรือเสียหาย                  

ผู ้สมัครสามารถดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปลี ่ยนแปลงได้ แต่เมื ่อนับรวมในขณะที ่ปิดต้องไม่เกิน จำนวน                                  
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ประกาศกำหนด เช่น ในเขตเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.
กำหนดจำนวนประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ไม่เกิน จำนวน 15 ป้าย และผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ดำเนินการติด            
แผ่นป้ายแล้ว จำนวน 15 ป้าย ต่อมาแผ่นป้ายชำรุดหรือเสียหาย จำนวน 5 ป้าย ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถดำเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปลี ่ยนแปลงแผ่นป้ายได้ไม่เกิน จำนวน 5 ป้าย โดยให้นับจำนวนแผ่นป้ายเท่ากับ 15 ป้าย                        
ไม่นับจำนวนเพิ่มเนื่องจากเป็นการซ่อมแซมป้ายเดิมที่ชำรุด เป็นต้น  

2.5 การนับจำนวน  
   กรณีการจัดทำประกาศหรือแผ่นป้ายหาเสียงที ่มีข้อมูลของผู ้สมัครร่วมกันหลายคน การพิจารณาว่า                     

จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเป็นของผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใด ให้พิจารณาว่าผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้ใดเป็นผู้ว่าจ้างจัดทำประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวก็ให้นับเป็นของผู้สมัครรับเลือกตั้งรายนั้น  

   2.5.1 กรณีผู้สมัครว่าจ้างจัดทำคนเดียว  
     ให้นับเป็นจำนวนประกาศและจำนวนแผ่นป้ายที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ว่าจ้างสำหรับผู้สมัครนั้นคนเดียว  
   2.5.2 กรณีผู้สมัครเป็นผู้ว่าจ้างจัดทำร่วมกัน  
     การจัดทำประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  เพื่อใช้ในการ               

หาเสียงเลือกตั้งร่วมกัน โดยระบุชื่อตัว ชื่อสกุลเป็นผู้ว่าจ้างจัดทำร่วมกัน ให้นับเป็นจำนวนประกาศ และจำนวนแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ปรากฏชื่อผู้ว่าจ้างจัดทำทุกคน ดังนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องคำนึงถึงประกาศกำหนด
เกี่ยวกับจำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ       
การเลือกตั้งประจำ อบต.ประกาศกำหนด  

  ทั้งนี้ กรณีนำแผ่นปลิวหรือแผ่นพับไปติดบริเวณสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต. 
ประกาศกำหนดให้นับรวมเป็นจำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วย  
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 2.6 การคำนวณค่าใช้จ่ายในการหาเสียงให้คำนวณตามค่าใช้จ่ายท่ีใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้ง  
   2.6.1 กรณีประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มีข้อความหรือรูปของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                  

เป็นนายก อบต.หรือ ส.อบต.เพียงคนเดียวเฉพาะตนเอง ให้คำนวณตามค่าใช้จ่ายที ่ได้ใช้จ่ายจริงตามหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน ไม่ว ่าผู ้สมัครจะติดประกาศและแผ่นป้ายเกี ่ยวกับการหาเสียงเลือกตั ้งทั ้งหมดหรือไม่ก็ตาม เช่น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต. กำหนดจำนวนประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้ปิดประกาศได้ไม่เกิน 
จำนวน 20 ป้าย ผู้สมัครสั่งจ้างทำแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจำนวน 20 ป้าย และติดตั้งแผ่นป้าย จำนวน 18 ป้าย 
การคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลอืกตั้งต้องคำนวณค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินคือจำนวน 20 ป้าย เป็นต้น  

   2.6.2 กรณีประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ที่มีข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต              
ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบต. ร่วมกัน ให้คำนวณค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง                
เฉลี่ยจำนวนเงินเท่ากันทุกคน   

   2.6.3 กรณีประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มีข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก
อบต. และ ส.อบต.ที่ขึ้นป้ายร่วมกันทุกเขตเลือกตั้ง อบต. นั้น เช่น กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.ติดป้ายหาเสียง
ร่วมกัน ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง หรือ 3 เขตเลือกตั้ง หรือ 4 เขตเลือกตั้ง ในแผ่นป้ายเดียวกัน ร่วมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายก อบต. อีก 1 คน การคิดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้คิดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายก อบต.และ ส.อบต. ของเขตเลือกตั้งที ่ติดแผ่นป้ายนั ้นเฉลี่ยจำนวนเงินเท่ากันทุกคน เช่น แผ่นป้ายดังกล่าวติดตั้ง                             
ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ให้คิดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเฉลี่ยจำนวนเงินเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.และผู้สมัคร ส.อบต       
ในเขตเลือกตั้งที่ 1 เท่านั้น ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.ในเขตเลือกตั้งอื่น ไม่นำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียง
เลือกตั้งสำหรับแผ่นป้ายที่ติดในเขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นต้น  

   2.6.4 กรณีที ่ผู ้สมัครจัดทำประกาศและแผ่นป้ายเกี ่ยวกับการหาเสียงเลือกตั ้ง เพื ่อปรับปรุงซ่อมแซม                     
หรือเปลี ่ยนแปลงประกาศและแผ่นป้ายเกี ่ยวกับการหาเสียงเลือกตั ้งที่ ชำรุดหรือเสียหาย ผู ้สมัครต้องนำค่าใช้จ่าย                    
ที่เกิดขึ้นมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย  
3. ผู้ช่วยหาเสียง  

  3.1 กรณีสามี ภรรยา และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ถือว่าเป็น                      
ผู้ช่วยหาเสียง ไม่ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ และไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่าย                     
ในการเลือกตั้ง  

3.2 กรณีผู ้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.หรือ ส.อบต.มีผู ้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการ                      
การเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนวันดำเนินการ และนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย โดยต้องจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงตามอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ำในจังหวัดนั้น  

3.3 กรณีมีผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ช่วยหาเสียงมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต. หรือ ส.อบต. 
โดยว่าจ้างให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง และเมื่อดำเนินการตามงานจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับจ้างก็เสร็จสิ้นภารกิจ โดยมิได้
มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยหาเสียง ไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวกระทำในฐานะผู้ช่วยหาเสียง แต่ต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่าย              
ในการเลือกตั้งด้วย เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั ้งจ้างบุคคลมาช่วยติดตั้งแผ่นป้ายหาเสียง โดยไม่ได้พูดหาเสียงหรือจูงใจ                     
ให้ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้มอบหมาย  หรือสั่งการให้เป็นผู้ช่วยหาเสียง ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องจ่าย              
เป็นค่าจ้างแรงงาน และนำมาคำนวณเป็นใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย เป็นต้น  

3.4 กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.ในเขตเลือกตั้งเดียวกันใช้ผู้ช่วยหาเสียงในการหาเสียงเลือกตั้งร่วมกัน     
ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนวันดำเนินการ ให้คิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จ่าย      
เป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ช่วยหาเสียงโดยเฉลี่ยจำนวนเงินเท่ากันทุกคน  

3.5 กรณีผู ้สมัครรับเลือกตั ้งเป็นนายก อบต.และส.อบต.ใช้ผู ้ช่วยหาเสียงในการหาเสียงเลือกตั ้งร่วมกัน                       
ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนวันดำเนินการ ให้คิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ช่วยหาเสียงให้เฉลี่ยจำนวนเงินเท่ากันทุกคน  
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3.6 กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน หรือต่างเขตเลือกตั้งกัน หรือผู้สมัคร                   
รับเลือกตั้งเป็นนายก อบต. ช่วยกันหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ และไม่ต้อง
นำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
4. ยานพาหนะ  

4.1 การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายหาเสียงที่ยานพาหนะซึ่งใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ต้องนับเป็น จำนวน
ประกาศหรือแผ่นป้ายตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.กำหนด แต่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่าย                       
ในการเลือกตั้ง  

4.2 กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.ในเขตเลือกตั้งเดียวกันใช้ยานพาหนะในการหาเสียง เลือกตั้งร่วมกัน               
ต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ โดยให้คิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งโดยเฉลี่ย
จำนวนเงินเท่ากันทุกคน  

4.3 กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.และ ส.อบต.ใช้ยานพาหนะในการหาเสียง เลือกตั้งร่วมกัน ต้องแจ้ง
รายละเอียดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ โดยให้คิดคำนวณค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งโดยเฉลี่ยจำนวนเงิน
เท่ากันทุกคน  

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