
 

 

 

 

 

 

การจัดท าและการยื่นบัญชีรายรับ – รายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 
(การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  50  แห่ง) 

เลือกตั้งในวันอาทิตย์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 

 

 

 

                กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง 
                     ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัชุมพร 
                                                                        โทรศพัท ์077-506150 

 

 

 

 



 

 

 

           

 
 

การยื่นบัญชีรายรับ – รายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 
(การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 50 แห่ง 

เลือกตั้งในวันอาทิตย์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 
 

 

1. วันเลือกตั้ง  วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  
2. รอบระยะเวลาในการค านวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   
    นับแต่วันที ่กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง (1 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 พ.ย. 2564)  

          3. ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ชุมพร ลงวันที่ 1 ตุลาคม  2563   

ประเภท 
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 

ในการเลือกตั้ง (บาท) 
นายก อบต. ที่มีหมู่บ้านไม่เกิน 10 หมู่บ้าน 550,000.- 
สมาชิกสภา อบต. ที่มีหมู่บ้านไม่เกิน 10 หมู่บ้าน 120,000.- 
นายก อบต. ที่มีตั้งแต่ 11 หมู่บ้านขึ้นไป 750,000.- 
สมาชิกสภา อบต. ที่มีตั้งแต่ 11 หมู่บ้านขึ้นไป 120,000.- 

     

4. ค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร ให้รวมถึงเงิน ที่บุคคลอ่ืนได้จ่าย หรือรับจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่น   
น ามาให้ ยกให้ โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้สมัครรับรู้ หรือยินยอม 
 5. รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
มี 12 รายการดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง  ได้แก่ ค่าสมัครรับเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   
ทีเ่กี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง 

(2) ค่าจ้างแรงงาน ได้แก่ ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง ค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียง ค่าจ้าง 
แจกใบปลิว แผ่นพับ รวมทั้งค่าจ้างแรงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และไม่มีพฤติการณ์ที่ส่อไปในการ
กระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

(3) ค่าจ้างท าของ ได้แก่ ค่าจ้างท าเสื้อแจ็กเก็ต หมวก และเสื้อยืด หรืออ่ืน ๆ ส าหรับผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยหาเสียง 

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

(5) ค่าจัดท าป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง 
(6) ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

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

เลือกตั้ง ค่าเช่าสถานที่เพ่ือปราศรัยหาเสียง 
 



 

 
 

-2- 
 

(9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมารถยนต์ เรือยนต์หรือยานพาหนะ 
อ่ืน ๆ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง 

(10) ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางไปรษณีย์ 
ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง 

(11) ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ช่วยหาเสียง ได้แก่ ค่าอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
(12) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว 

   6. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  
   การบันทึกบัญชีทุกรายการ จะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกรายการ ทั้งรายรับ และ
รายจ่าย ประกอบด้วย 

(1) ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ( ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ) ) 
(2) ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี  
      กรณีบิลเงินสด ต้องระบุชื่อ สถานที่อยู่หรือที่ท าการของผู้รับเงิน วันเดือนปีที่รับเงิน 

รายการแสดงการรับเงินค่าอะไร จ านวนเงิน และลายมือชื่อผู้รับเงิน  
      กรณีรายการใดผู้สมัครใชจ้่ายเงินรว่มกัน ให้จัดท า “เอกสารเฉลี่ยค่าใช้จ่าย”แนบประกอบการบนัทึก 
(3) (กรณีใช้จ่ายร่วมกันให้แนบพร้อมกับเอกสารเฉลี่ยค่าใช้จ่าย) 
(4) ใบส าคัญรับเงิน ( ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) ) 
(5) ใบรับรองการจ่ายเงิน ( ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ช) ) 
(6) เอกสารหลักฐานแห่งหนี้ เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ หรือใบก ากับสินค้า 

     7. การจัดเรียงล าดับเอกสาร 
(๑) แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก) ) 
(๒) บัญชีรายรับ ( ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข) ) แนบเอกสารประกอบ 

- ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ( ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ) )  
(๓) บัญชีรายจ่าย ( ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค) ) แนบเอกสารประกอบ 

- ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี / บิลเงินสด / เอกสารเฉลี่ยค่าใช้จ่าย(กรณีหาเสียงร่วมกัน) 

- ใบส าคัญรับเงิน ( ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) ) พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับเงิน 

- ใบรับรองการจ่ายเงิน ( ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ช) ) 
     รายการคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย ( ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง) ) เอกสารประกอบ 

         เช่น ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ ใบก ากับสินค้า หรือเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ 
 (บญัชีรายรับ/บัญชีรายจ่าย/รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) ลงบัญชีเรียงตามวัน/เดือน/ปี ที่เกิดรายการขึ้น 
 

8. การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 
ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง (28 พฤศจิกายน 2564) ให้ผู้สมัครแต่ละคนยื่นบัญชีรายรับ 

และรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงด้วยตนเอง  
หรือมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนต่อ ผอ.กต.จว. (วันแรกในการรับยื่นบัญชีฯ  29 พฤศจิกายน 2564 
วันสุดท้ายครบก าหนด 90 วัน คือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งตรงกับวันเสาร์  วันสุดท้ายในการรับยื่นบัญชีฯ 
จึงเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่  28 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

 9. สถานที่ย่ืนค่าใช้จ่าย  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร 
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรชั้น 4  ต าบลนาชะอัง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 077-506150 
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           10. บทก าหนดโทษ   
ม. 127 ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนค่าใช้จ่ายที่ก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุก 

ตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือปรับ 3 เท่าของจ านวนเงินที่เกินจ านวนที่
ก าหนดแล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้งจ าท้ังปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 
    ม. 128 ผู้สมัครใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายภายในก าหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 5 ปี 
    บัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุก 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000- 
100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 10 ปี 
 

************* 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :   
กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง   
สนง.กกต.จว.ชุมพร 
ศูนยร์าชการจังหวัดชุมพรชั้น 4  ต าบลนาชะอัง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 077-506150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

             ที่ .......................................  
       ..............................................  

     วันที ่          เดือน             พ.ศ. 2564 

เร่ือง   ส่งบัญชรีายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 
เรียน  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร 
 

            ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)       กล้าหาญ       นามสกุล   ชาญชัย      .         
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก/นายก อบต.   หมายเลขประจ าตัว  1     เขตเลือกตั้งที่  1     อ าเภอ    
เมืองชุมพร   จังหวัดชุมพร   ตามท่ีได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง   

เมื่อวันที่  1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.   2564   ขอส่งรายงานแสดงรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2564    ถึงวันที่     28  เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. 2564 

 ๑.   แสดงรายรับและรายจ่าย 
       รายรับ      จ านวน....150,000.........บาท 
       รายจ่าย 
        -  รายการจ่ายจริง     จ านวน......29,420........บาท 

        -  รายการค้างจ่าย     จ านวน.........4,112........บาท 

     รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            จ านวน......33,532.........บาท 

  ๒.  บัญชีรายรับและรายจ่าย 
         บัญชีรายรับ     จ านวน.............1...............หน้า/แผ่น 

         บัญชีรายจ่าย     จ านวน.............1..............หนา้/แผ่น 

  ๓.   เอกสารหลักฐานการ 
         เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ        จ านวน..............2..............หน้า/แผ่น 

         เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย          จ านวน............14.............หนา้/แผ่น 

         - รายการจ่ายจริง    จ านวน.............10.............หน้า/แผ่น 

           - รายการค้างจ่าย     จ านวน...............4..............หน้า/แผ่น 

     ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงทุกประการ 

             (ลงช่ือ) ..........กล้าหาญ...ชาญชัย............ผู้สมคัร 

                                   (  นายกล้าหาญ    ชาญชัย    ) 
             (โทร. ......088-8888888......) 
 

  ส.ถ. /ผ.ถ. 1/13 (ก) 
- ตัวอย่าง  - 

(ลงวันที่ยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง) 



 

 
 

บัญชีรายรับ 
 
ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว / ยศ)....กล้าหาญ.....นามสกุล......ชาญชัย........................................... 

ผู้สมัครรับการเลือกตั้ง  สมาชิก/นายก อบต. 
เขตเลือกตั้งที ่ 1       อ าเภอ  เมืองชุมพร     

 

วัน/ เดือน/ ปี 
เลขที่

เอกสาร 
รายการ จ านวนเงิน 

1/ต.ค./64 บจ. 1 น าเงินส่วนตัวมาใช้เพื่อการเลือกต้ัง 135,000 - 

13/ต.ค./64 บจ. 2 รับสนับสนุนรถหาเสียงเลือกต้ัง 

จากนางสาวิตรี  มิตรภาพ 

15,000 - 

    - 

     

     

     

     

รวมเงิน  150,000 - 

จ านวนเงิน (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงทุกประการ 

 
( ลงชื่อ )............กล้าหาญ...ชาญชัย.................ผู้สมัคร 

(  นายกล้าหาญ    ชาญชัย    ) 
            วันที่  (ลงวันที่ย่ืนบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง) 

 
บัญชีรายรับหน้าที.่.......1..........จากจ านวน........ 1........หน้า 

 
 

  ส.ถ. /ผ.ถ. 1/13 (ข) 



 

 
 
 

ใบรับเงิน / ทรัพย์สิน 
 

            เลขที่.....บจ.1..... 

              วันที่..1...   เดือน..ตลุาคม..   พ.ศ...2564........ 

    ข้าพเจ้า (นาย/ นาง / นางสาว / ยศ )......กล้าหาญ......ชาญชัย.......................................
ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็น.....สมาชิก/นายก อบต. ก. อยู่บ้านเลขท่ี..52..หมู่ที่...13 ..ถนน....ชยางกูร....

ต าบล......โนนหนามแท่ง.....อ าเภอ.....เมอืงชุมพร ...........จังหวัด....ชุมพร…. 

   ได้รับ  เงิน /  ทรัพย์สิน จาก.......นายกลา้หาญ......ชาญชัย...........................  
อยู่บ้านเลขท่ี....53...............หมู่ที่...12...........ถนน...ชยางกูร............. ต าบล......โนนหนามแท่ง ...............
อ าเภอ.....เมอืงชุมพร....จังหวัดชุมพร  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. 1/ต.ค./64 น าเงินส่วนตัวมาใช้เพื่อการเลือกต้ัง 135,000.-  
     
     
     
     
     

             รวมเงิน    135,000.-  
                          จ านวนเงิน (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
 
        ( ลงชื่อ ).........กล้าหาญ...ชาญชัย................ผู้ให้เงิน /ทรัพย์สิน 

         (  นายกลา้หาญ    ชาญชัย   ) 

      ( ลงชื่อ )..........กล้าหาญ...ชาญชัย...............ผู้รับเงิน /ทรัพย์สิน 

         (  นายกล้าหาญ    ชาญชัย   ) 
         ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็น  สมาชิกสภา อบต. ก. 
      วันที่  (ลงวันที่ยื่นบัญชรีายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง) 

 
หมายเหตุ ๑.  ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน / ทรัพย์สินของผู้สมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครยินยอมให้บุคคลใด ๆ จ่าย หรือรับว่าจะจ่ายแทน และกรณีที่บุคคลอื่น  

น าทรัพย์สินมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม  
 ๒.  ในกรณีที่บุคคลอื่นน าทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น 

 

  ส.ถ. /ผ.ถ. 1/13 (จ) 



 

 
 
 

ใบรับเงิน / ทรัพย์สิน 
 

            เลขที่.....บจ.2..... 

              วันที่..13....   เดือน..ตุลาคม..   พ.ศ...2564........ 

    ข้าพเจ้า (นาย/ นาง / นางสาว / ยศ )......กล้าหาญ......ชาญชัย.....................................
ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็น.....สมาชิกสภา อบต. ก. ...อยู่บ้านเลขท่ี..52..หมู่ที่...13 ..ถนน....ชยางกูร.... 

ต าบล......โนนหนามแท่ง.....อ าเภอ.....เมอืงชุมพร ...........จังหวัด....ชุมพร..... 
   ได้รับ  เงิน /  ทรัพย์สิน จาก.......นางสาวิตรี     มิตรภาพ.............................  
อยู่บ้านเลขท่ี....111..............หมู่ที่...13...........ถนน...ชยางกูร............. ต าบล......โนนหนามแท่ง ..............
อ าเภอ.....เมอืงชุมพร....จังหวัดชุมพร  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. 13/ต.ค./64 รับสนับสนุนรถหาเสียงเลือกต้ัง 
(รถยนต์หมายเลขทะเบีบย กค 498 ชุมพร) 

จาก นางสาวิตรี  มิตรภาพ  ระหว่าง
วันที่ 13-27 ต.ค.64  
จ านวน 15 วัน ๆ ละ 1,000 บาท 

15,000.- 

 

     
     

             รวมเงิน    15,000.-  
                          จ านวนเงิน (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

        ( ลงชื่อ ).............สาวิตร.ี..มิตรภาพ............ผู้ใหเ้งิน /ทรัพย์สิน 

         (  นางสาวิตรี    มิตรภาพ   ) 

      ( ลงชื่อ )..........กล้าหาญ...ชาญชัย.............ผู้รับเงิน /ทรัพย์สิน 

        (  นายกล้าหาญ    ชาญชัย   ) 
         ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็น  สมาชิกสภา อบต. ก. 
      วันที่  (ลงวันที่ยื่นบัญชรีายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง) 

 
หมายเหตุ ๑.  ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน / ทรัพย์สินของผู้สมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครยินยอมให้บุคคลใด ๆ จ่าย หรือรับว่าจะจ่ายแทน และกรณีที่บุคคลอื่น  

น าทรัพย์สินมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม  
 ๒.  ในกรณีที่บุคคลอื่นน าทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น 

  ส.ถ. /ผ.ถ. 1/13 (จ) 



 

 

 

                            
บัญชีรายจ่าย 

 
ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว / ยศ)....กล้าหาญ........นามสกุล......ชาญชัย.................................. 

ผู้สมัครรับการเลือกตั้ง  สมาชิกสภา/นายก อบต. ก. 
เขตเลือกตั้งที ่ 1       อ าเภอ  เมืองชุมพร   

 

วัน/ เดือน/ ปี เลขที่เอกสาร รายการ จ านวนเงิน 

4 ต.ค. 2564 30/1492 ค่ารูปถ่าย 1,200 - 

5 ต.ค. 2564 08/396 ค่าใบรับรองแพทย์ 100 - 
7 ต.ค. 2564 บช.1 ค่าถ่ายเอกสาร 20 - 

11 ต.ค. 2564 02/067 ค่าสมัครสมาชิกสภา อบต.  2,000 - 

12 ต.ค. 2564 5/9 ค่าถ่ายเอกสารแผ่นพับหาเสียง 800 - 

13 ต.ค. 2564 บจ.2 ค่ารถแห่หาเสียงเลือกตั้ง  

ได้รับสนับสนุนจากนางสาวิตรี  มิตรภาพ 
15,000 - 

15 ต.ค. 2564 30/1492 ค่าจัดท าป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2,000 - 

28 ต.ค. 2564 บฉ. 1  ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง 6,300 - 

27 พ.ย. 2564 บช. 2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้ช่วยหาเสียง
เลือกตั้ง   

 2,000 - 

รวมเงิน 29,420 - 

จ านวนเงิน (-สองหมื่นเก้าพันสี่รอ้ยยี่สิบบาทถ้วน-) 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงทุกประการ 

   ( ลงชื่อ )............กล้าหาญ...ชาญชัย...............ผู้สมัคร 

       (  นายกลา้หาญ    ชาญชัย    ) 
       วันที่  (ลงวันที่ยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง) 

    บัญชีรายจ่ายหน้าที.่......1...........จากจ านวน........1........หนา้ 

  ส.ถ. /ผ.ถ. 1/13 (ค) 



 
 

 
 

รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ถ้ามี) 
 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ).....กล้าหาญ......นามสกุล.....ชาญชัย……   

    ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ......สมาชิกสภา อบต. ก. ........        
 

วัน/เดือน/ปี เลขที่เอกสาร รายการ จ านวนเงิน 

16 ต.ค. 2564 10/33 ค่าวัสดุติดป้ายหาเสียง 462 - 

28 ต.ค. 2564 12/13 ค่ารูปโปสเตอร์และไวนิล 2,900 - 

1 พ.ย. 2564 3/46 ค่าบัตรเล็ก 750 - 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     

รวมเงิน 4,112 - 

จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) (สี่พันหนึ่งร้อยสิบสองบาทถ้วน)  

 
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 

 
   ( ลงชื่อ )............กล้าหาญ...ชาญชัย.................ผู้สมัคร 
                                                                   (  นายกล้าหาญ    ชาญชัย    ) 
                                               วันที่  (ลงวันที่ยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง) 
 

   รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหน้าที่.......1....จากจ านวน......1......หน้า 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง) 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ห้องภาพกนกอร คลัเลอร์แลป 
เลขท่ี 7/55  หมู่ 2  ถนนชยางกรู ต.เมือง  อ.เมือง  จ.ชุมพร  37000 

โทร. 077-333333  

    เล่มที ่   30    บิลเงนิสด          เลขที ่  1492 

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี  1 83130000 5 

           วนัที ่...4  ตุลาคม .2564........... 
    นาม .....นายกลา้หาญ....ชาญชยั...................................................... 

จ านวน รายการ ราคา จ านวนเงิน 

12  รูป ค่าอดัรูปถ่าย  5” 50 600  - 
1 โหล ค่าอดัรูปถ่าย  3” 200 200  - 
1 โหล ค่าอดัรูปถ่าย  2” 150 150 - 
1 โหล ค่าอดัรูปถ่าย  1” 150 150 - 
2  รูป ค่าอดัเพิ่มรูปสี  5” 50 100  - 

     

     

รวมเงิน (-หน่ึงพนัสองร้อยบาทถว้น-) 1,200 - 

    ผูรั้บเงิน.................กนกอร................................... 



 

 

 

 

 

   เลม่ที ่   08   ใบเสร็จรบัเงนิ      เลขที ่  396 

     คลนิกิ หมอองักอร ์
       เลขที ่22  หมู ่2  ถนนเพชรครี ี ต.เมอืง  อ.เมอืง  จ.ชมุพร 37000 

   โทร. 074-333214 

   วนัที ่...5  ตลุาคม  2564............ 
     นาม .....นายกลา้หาญ....ชาญชยั........................................... 

จ านวน รายการ ราคา จ านวนเงนิ 
 

1  ใบ คา่ตรวจรา่งกาย 100 100 - 
 (ใบรบัรองแพทย)์    
     
     
     

     

     

รวมเงนิ (-หนึง่รอ้ยบาทถว้น-) 100 - 
        ผู้รับเงิน.................องักอร์................................... 



 

หมายเหตุ ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูส้มคัรไดจ่้ายเงินค่าใชจ่้ายแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือจดัท าใบส าคญัรับเงินได ้

 
 
 
 
 

ใบรับรองการจ่ายเงิน 
      
  ที่......บช.1..... 

     วันที่...7...  เดือน....ตลุาคม....   พ.ศ...2564....               

  ข้าพเจ้า (นาย/ นาง / นางสาว / ยศ )......กล้าหาญ......ชาญชัย.......................... ผูส้มัครรับการ

เลือกตั้งเป็น ..สมาชิกสภา อบต.  ก. อยู่บ้านเลขที่....52.... หมู่ที.่...13....ถนน....ชยางกูร.... ต าบล.... 

โนนหนามแท่ง ...อ าเภอ..เมือง.... จังหวัด...ชุมพร … 

 ขอรับรองว่าได้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได้ ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน 

1. ค่าถ่ายเอกสาร     20 - 
    
    
    
    
    
    
    

รวมเงิน 20 - 

จ านวนเงิน (-ยี่สิบบาทถ้วน-) 
 

( ลงชื่อ )..........กล้าหาญ...ชาญชัย.............ผูจ้่ายเงิน  

                (  นายกลา้หาญ    ชาญชัย    ) 
       ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภา อบต. ก. 
                                               วันที่  7  ตุลาคม  2564 

 

 
  

  ส.ถ. /ผ.ถ. 1/13 (ช) 



  
 

 

 

  

     

 

                เล่มที.่..02... 

    ใบเสร็จรับเงิน   เลขที.่.067.. 
 

                          องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ก. 
                                                   อ าเภอ...เมือง.. จงัหวดั...ชุมพร      
                                                        วนัท่ี....11....เดือน..ตุลาคม..พ.ศ. 2564...... 
      ไดรั้บเงินจาก......นายกลา้หาญ........ชาญชยั......................................................................... 
     ................................................................................................................................................... 
      เป็น..ค่าธรรมเนียมการสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ก....... 
    จ านวนเงิน.....2,000....บาท...-...สตางค ์.                 (-สองพนับาทถว้น-)                     .  
     ไวเ้ป็นการถูกตอ้ง  

                      ลงช่ือ.........จิติ...........ผูรั้บเงิน 

                           (นางสาวจิติ    รักดี) 

                                ต  าแหน่ง.....นกัวิชาการเงินและการบญัชีช านาญการ 
 



  

 

 
 
 

 

 

ห้องภาพกนกอร คลัเลอร์แลป 
เลขท่ี 7/55  หมู่ 2  ถนนชยางกรู ต.เมือง  อ.เมือง  จ.ชุมพร 37000 

โทร. 077-333333  

    เล่มที ่   5    บิลเงนิสด          เลขที ่  9 

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี  1 83130000 5 

           วนัที ่...12  ตุลาคม  2564........... 
    นาม .....นายกลา้หาญ....ชาญชยั..................................................... 

จ านวน รายการ ราคา จ านวนเงิน 

1,600 
แผน่ 

ค่าถ่ายเอกสารแผน่พบั
หาเสียง 

0.50 800  - 

     - 
    - 
    - 
     - 

     

     

รวมเงิน (-แปดร้อยบาทถว้น-) 800 - 

    ผูรั้บเงิน.................กนกอร................................... 



 

 
 
 

บันทึกเฉลี่ยค่าใช้จ่าย 
 

เขียนที ่.................................................. 
……………………………………………………….. 

 

                   วันที่  15  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564  
 

   ข้าพเจ้า  นายกล้าหาญ  ชาญชัย  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก. ......  
เขตเลือกตั้งที่......-........หมายเลข........1.........อ าเภอ..เมืองชุมพร...จังหวัด..........ชุมพร 

   ขอแสดงรายละเอียดการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง รายการ  ค่าจดัท าป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 
จ านวนเงินทั้งสิ้น  14,000 บาท   ตามเอกสารหลักฐาน  เลขที่ 30/1492  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  
โดยมีผู้สมัครที่ได้ใช้จ่ายเงินและรับผิดชอบเฉลี่ยค่าใช้จ่ายรายการดังกล่าว ดังนี้ 
 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล  

ผู้สมัคร 

สมัครรับเลือกตั้ง

เป็น 

เขต

เลือกตั้งท่ี 
หมายเลข 

จ านวนเงิน

เฉลี่ย 
ลายมือชื่อ 

1 นายละแม    ชุมพร   นายก อบต. ........ - 1 2,000.- ละแม    ชุมพร   
2 นายหาดใหญ่   สงขลา    ส.อบต. ................. 1 1 2,000.- หาดใหญ่   สงขลา    
3 นางกาหลง     สตูล         ส.อบต. ................. 2 1 2,000.- กาหลง     สตูล         
4 นายตะโหมด  พัทลุง       ส.อบต. ................. 3 1 2,000.- ตะโหมด  พัทลุง       
5 นางจุฬาภรณ์   นครศรี    ส.อบต. ................. 4 1 2,000.- จุฬาภรณ ์  นครศรี    
6 นายดอกรัก  อ านาจ     ส.อบต. ................. 5 1 2,000.- ดอกรัก  อ านาจ     
7 นายกล้าหาญ  ชาญชัย   ส.อบต. ................. 6 1 2,000.- กล้าหาญ  ชาญชัย   

       

    

ขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้ใช้จ่าย หรือได้รับประโยชน์ในการเลือกตั้งจริง 
 
                       (ลงชื่อ)      กล้าหาญ  ชาญชัย        ผู้สมัคร 
               (นายกล้าหาญ  ชาญชัย ) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 1. ให้แนบหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรบัเงิน บิลเงินสด ใบส าคญัรับเงิน หรือใบรับรองการจ่ายเงิน 
      2. ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาทุกฉบับ 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ห้องภาพกนกอร คลัเลอร์แลป 
เลขท่ี 7/55  หมู่ 2  ถนนชยางกรู ต.เมือง  อ.เมือง  จ.ชุมพร  37000 

โทร. 077-333333  เลขท่ีผูเ้สียภาษีอากร 3333333333333 

    เล่มที ่   30      บิลเงนิสด          เลขที ่  1492 

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี  1 83130000 5 

           วนัที ่ 15  ตุลาคม  2564 
    นาม .....นายกลา้หาญ....ชาญชยั....(กลุ่มรักเทศบาลต าบล ก.)...... 

จ านวน รายการ ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน 

25 ป้าย ค่าจดัท าป้ายหาเสียง
เลือกตั้ง 

560 14,000  - 

     
     
     
     

     

     

รวมเงิน (-หน่ึงหม่ืนส่ีพนับาทถว้น-) 14,000 - 

    ผูรั้บเงิน.................กนกอร................................... 



 

หมายเหตุ  ใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับบนัทึกการจ่ายเงินกรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินไดเ้ท่านั้น 
                  พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บเงิน 

 

 

 

ใบส าคัญรับเงิน 

            เลขที่....บฉ.1... 

              วันที่..28...   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ..2564... 

    ข้าพเจ้า (นาย/ นาง / นางสาว / ยศ )....วิชัย...............นามสกุล....เดชา..................... 
เลขประจ าตัวประชาชน...1-2345-67891-01-1..  อยู่บ้านเลขท่ี... 94/33.........หมู่ที่...- ถนน..ชยางกูร

..... ต าบล...บุ่ง...........อ าเภอ.....เมอืงชุมพร..... จังหวัด ชุมพร 

                   ขอรับรองว่าได้รับเงินจาก...นายกลา้หาญ......ชาญชัย..............   ผูส้มัครรับการเลือกตั้งเป็น

...สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ก. ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน 

1. ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ระหว่างวันที่  
9-28 ตุลาคม 2564  จ านวน 20 วัน ๆ ละ 315 บาท 

6,300 - 

    

    

    

    

รวมเงิน 6,300 - 

จ านวนเงิน (-หกพันสามรอ้ยบาทถ้วน-) 
 
               ( ลงชื่อ )................วิชัย..................................ผู้รับเงิน 

           (  นายวิชยั    เดชา    ) 
      วันที่    28  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ. 2564 

       ( ลงชื่อ )........กล้าหาญ...ชาญชัย..........ผู้จ่ายเงิน 

     (  นายกลา้หาญ    ชาญชัย    ) 

           ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็น.....สมาชิกสภา อบต. ก. 
                         วันที่.....28../..ตุลาคม../...2564... 

 

 

  ส.ถ. /ผ.ถ. 1/13 (ฉ) 



 

หมายเหตุ ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูส้มคัรไดจ่้ายเงินค่าใชจ่้ายแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือจดัท าใบส าคญัรับเงินได ้

 
 
 

ใบรับรองการจ่ายเงิน 
      
  ที่......บช.2..... 

     วันที่...27....  เดือน..พฤศจกิายน...   พ.ศ...2564....               

  ข้าพเจ้า (นาย/ นาง / นางสาว / ยศ )......กล้าหาญ......ชาญชัย.......................... ผูส้มัครรับการ

เลือกตั้งเป็น ..สมาชิกสภา อบต.  ก. อยู่บ้านเลขที่...52.. หมู่ที่..13....ถนน...ชยางกูร... ต าบล...........

โนนหนามแท่ง ...อ าเภอ..เมือง.... จังหวัด....ชุมพร…. 

 ขอรับรองว่าได้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได้ ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน 

1. ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม ส าหรับผู้ช่วยหาเสยีงเลือกต้ัง    2,000 - 
    
    
    
    
    
    
    

รวมเงิน 2,000 - 

จ านวนเงิน (-สองพันบาทถ้วน-) 
 

( ลงชื่อ )..........กล้าหาญ...ชาญชัย.............ผูจ้่ายเงิน  

             (  นายกล้าหาญ    ชาญชัย    ) 

   ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็น.....สมาชิกสภา อบต. ก. 
                            วันที่.....27.../...พฤศจิกายน.../...2564... 

 

 
  

 

  ส.ถ. /ผ.ถ. 1/13 (ช) 



 
 
 

 

 

  

     ใบแจง้หน้ี/ใบวางบิล 
               เล่มท่ี 10     เลขท่ี 33    
        วนัท่ี 16  เดือน ตลุาคม  พ.ศ. 2564 
  นาม......นายกลา้หาญ........ชาญชยั.......................................................... 
   ..............52 หมู ่13 ต.โนนหนามแทง่  อ.เมอืง  จ.ชมุพร.................. 

จ านวน หน่วย รายการ ราคา บาท สต. 
4 ดุน้ ไม ้ขนาด 1  1/2 X 3 X 

400 
108 432 - 

1 กระป๋อง กาว 30 30 - 
      
      
      
      
  

     

      
      

      

      

(-สีร่อ้ยหกสบิสองบาทถว้น-) รวม 462 - 
  ผูรั้บของ.....กลา้หาญ..16/ต.ค./64..  นดัช าระเงิน......1 ธันวาคม 2564...... 

¥¥€€  

สินคา้สัง่ซ้ือแลว้ 
ไม่รับคืน 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

นาม   นายกลา้หาญ  ชาญชยั            วนัท่ี   28 ตลุาคม  2564               
. 
ที่อยู่ 53 ม.13  ต.โนนหนามแทง่   ทะเบียนการคา้                     . 
       อ.เมอืง  จ.ชมุพร                                                                  .   
จ านวน 

QUANITY 
รายการ/DESRIPTION หน่วยละ 

UNIT PRICE 
จ านวนเงิน 
AMOUNT 

10 ใบ รปูโปสเตอร ์ 200 2,000 - 
3 แผ่น แผ่นไวนลิ 300  900 - 
 

   
 

     
     

     

     

     

     

     

บาท
BAHT 

(-สองพนัเกา้รอ้ยบาทถว้น-) รวมเงิน 

TOTAL 
2,900 - 

   ผูรั้บของ / COLLECTOR...กลา้หาญ....นดัช าระสินคา้ 5 ธนัวาคม 2564...  
ขอขอบคุณ ท่ีท่านอุดหนุน 

เล่มท่ี.........12......... 
เลขท่ี.........13......... 
      
       ใบส่งของ 
               

 



 

 
 

 

                      
 

 

 

 

 

 

นาม   นายกลา้หาญ   ชาญชยั                 วนัท่ี   1 พฤศจกิายน 2564  
. 
ที่อยู่ 52 หมู ่13 ต.โนนหนามแทง่  อ.เมอืง  จ.ชมุพร  37000                 .                   
. 
 

จ านวน 
QUANITY 

รายการ/DESRIPTION หน่วยละ 
UNIT PRICE 

จ านวนเงิน 
AMOUNT 

250 ใบ คา่บัตรเลก็ 3 750 - 
     

 
   

 

     
     

     

     

     

บาท 
BAHT 

( -เจด็รอ้ยหา้สบิบาทถว้น - ) รวมเงิน 

TOTAL 
750 - 

   ผูรั้บสินคา้ / COLLECTOR.....กลา้หาญ.................................................  
 

 

เล่มท่ี........3............ 
เลขท่ี......46........... 
          
        ใบส่งสินค้า 
                


