
คาใชจายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น (ส.ถ.) หรือผูบริหารทองถิ่น (ผ.ถ.)

โดย

นายสมพล พรผล
ผูอํานวยการสํานักกิจการพรรคการเมือง



คาใชจายในการเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
1. การกําหนดและประกาศจํานวนเงินคาใชจาย
2. ระยะเวลาในการคํานวณคาใชจายของผูสมัคร
3. ตัวอยางประเภทคาใชจาย
4. การยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร
5. การตรวจสอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้ง
6. บทกําหนดโทษ



การกําหนดและประกาศจํานวนเงินคาใชจาย
 ผอ.กกต.จว. ประกาศกําหนดจํานวนเงินคาใชจาย และมีผลใชไดตลอดไปจนกวาจะมีการ

กําหนดใหม
 ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ กกต. กําหนด
 กรณี กกต. เห็นวาคาใชจายดังกลาวไมเหมาะสม กกต. มีอํานาจสั่งให ผอ.กกต.ตว. ประกาศ

กําหนดใหม
 จํานวนเงินคาใชจายใหรวมเงินที่บุคคลอื่นไดจาย หรือรับวาจะจายแทนและทรัพยสิน

ที่บุคคลอื่นนํามาใหใชหรือยกใหโดยไมคิดคาตอบแทน
 เพื่อประโยชนในการหาเสียง
 ผูสมัครรับรูหรือยินยอม
 ทรัพยสินที่นํามาใหใชใหคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่



การกําหนดและประกาศจํานวนเงินคาใชจาย (ตอ)
 เวนแตผูสมัครจะไดแจงตอ ผอ.กกต.จว. วาไมยินยอมภายใน 30 วัน นับแตวันที่

ไดรับทราบการกระทําดังกลาว
 ให ผอ.กกต.จว. ดําเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อมิใหมีการโฆษณาหาเสียง

ของบุคคลดังกลาว



วิธีการ และระยะเวลาในการประกาศจํานวนเงินคาใชจาย 
(รางระเบียบ กกต. วาดวยการเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. ....

วิธีการคํานวณเงินคาใชจาย ใหคํานึงถึงปจจัยดังตอไปน้ี
1.  ขนาดพื้นท่ีและลักษณะทางภูมิศาสตรของ อปท.
2.  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
3.  จํานวนหนวยเลือกตั้ง 
4.  ดัชนีผูบริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย

ระยะเวลาในการประกาศจํานวนเงินคาใชจาย
 สําหรับการเลือกตั้งครั้งแรกให ผอ.กกต.จว. ประกาศกอน กกต. ประกาศกําหนด

  ใหมีการเลือกตั้ง



ระยะเวลาในการคํานวณคาใชจายของผูสมัคร (ม.61)

1. กรณีครบวาระตั้งแต 180 วัน กอนวันครบวาระถึงวันเลือกตั้ง
2. กรณีแทนตําแหนงที่วาง ตั้งแตวันที่ตําแหนงวางจนถึงวันเลือกตั้ง
3. กรณีเลือกตั้งครั้งแรก ตั้งแตวันที่ กกต. ประกาศกําหนดใหมี

การเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง (บทเฉพาะกาลรางระเบียบ กกต.ฯ)



ตัวอยางประเภทคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร (ม.61 ว.3)
1. คาใชจายในการสมัครรับเลือกตั้ง
2. คาจางแรงงาน
3. คาจางทําของ
4. คาโฆษณาในสื่อตางๆ
5. คาจัดทําปาย เอกสาร สิ่งพิมพตางๆ
6. คาใชจายในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส หรือคาบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส
7. คาจัดซื้อหรือเชาวัสดุและอุปกรณสําหรับใชในการหาเสียง



ตัวอยางประเภทคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร (ตอ)

8. คาเชาสถานที่และคาตกแตงสถานที่
9. คาเชายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงหรือคาใชจายในการเดินทาง
10. คาสาธารณูปโภค
11. คาใชจายสําหรับผูชวยหาเสียง เชน คาอาหาร คาเครื่องด่ืม 
     คาอบรมผูชวยหาเสียง เปนตน
12. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
     หรือเปนเหตุใหการเลือกตั้งไมสุจริตและเที่ยงธรรม



การยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร (ม.62)
(รางระเบียบ กกต. วาดวยการเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. ....

 ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง
 พรอมหลักฐานใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริงดวยตนเอง/

มอบอํานาจเปนหนังสือตอ ผอ.กกต.จว.
 อาจยื่นวิธีการอื่นตามที่ สนง.กกต. ประกาศกําหนดก็ได
 ผอ.กกต.จว. ปดประกาศ

 สนง.กกต.จว.
 ที่ทําการ อปท.
 สถานที่อื่นที่เห็นสมควร



การตรวจสอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้ง (ม.62)

 ผูสมัครยื่นไมถูกตองครบถวน หรือ 
 ผอ.กกต.จว. มีเหตุอันควรสงสัย หรือไดรับแจงโดยมีหลักฐาน

อันสมควรวาผูสมัครใชจายเกินจํานวนเงินที่ประกาศกําหนด
 ให ผอ.กกต.จว. สอบหาขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับแตวันที่ครบ

กําหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจาย หรือภายใน 180 วัน นับแตวันที่มีเหตุอันควร
สงสัยหรือไดรับแจง

 กรณี ผอ.กกต.จว. เห็นวามีการกระทําดังกลาว ใหแจงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
ตามกฎหมาย

 ให ผอ.กกต.จว. รายงานตอ กกต. ภายใน 7 วัน นับแตวันที่รูผลการสอบหาขอเท็จจรงิ



การตรวจสอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้ง (ตอ)
 กรณีผูสมัครเปนผูไดรับเลือกต้ัง

 กกต. เห็นวาผูสมัครกระทําการตามที่กลาวหา
 ให กกต. ยื่นคํารองตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค
 ใหมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม
 ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคตองพิจารณาและมีคําสั่งภายใน 180 วัน 

นับแตวันที่ไดรับคํารอง
 ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุด

 กรณีผูวาราชการจังหวัดหรอืนายอําเภอ มีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่นา
เชื่อไดวาผูสมัครใชจายเกินจํานวนเงินที่กําหนด
 ใหแจง ผอ.กกต.จว. ดําเนินการเชนเดียวกัน



บทกําหนดโทษ
 ผูสมัครผูใดใชจายในการเลือกต้ังเกินจํานวนคาใชจายที่กําหนดตองระวางโทษ

จําคุกต้ังแต 1-5 ป หรือปรับตั้งแต 20,000-100,000 บาท หรือปรับเปน 3 เทา
ของจํานวนเงินที่เกินจํานวนคาใชจายที่กําหนดแลวแตจํานวนใดจะมากกวากัน 
หรือทั้งจําทั้งปรับและใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ป (ม.127)

 ผูสมัครผูใดไมยื่นบัญชีรายรับและรายจายตอ กกต. ภายในระยะเวลาที่กําหนด
หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไมถูกตองครบถวน ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง 5 ป (ม.128 ว.1)

 ผูสมัครผูใดยื่นบัญชีรายรบัและรายจายเปนเทจ็ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-5 ป 
และปรับตั้งแต 20,000-100,000 บาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ป



ตารางเปรียบเทียบเรื่องคาใชจายในการเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
ระหวาง

พ.ร.บ.วาดวยการเลือกต้ัง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 
และพ.ร.บ.วาดวยการเลือกต้ัง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. 2562

ลําดับที่ เรื่อง พ.ร.บ.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. 2545 พ.ร.บ.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. 2562

1. การประกาศจํานวนเงินคาใชจาย • กกต. จว. • ผอ.กกต.จว.
• กรณี กกต. เห็นวาจํานวนคาใชจายไมเหมาะสม กกต. มีอํานาจสั่งให 
ผอ.กกต.จว. ประกาศใหม

2. ระยะเวลาในการคํานวณคาใชจาย กรณีครบวาระ
• ภายใน 60 วัน กอนวันครบวาระถึงวันเลือกตั้ง
กรณีแทนตําแหนงวาง
• ตั้งแตวันที่ประกาศใหมีการเลือกตั้งถึงวันเลือกตั้ง

กรณีครบวาระ
• ตั้งแต 180 วัน กอนวันครบวาระถึงวันเลือกตั้ง
กรณีแทนตําแหนงวาง
• ตั้งแตวันที่ตําแหนงวางลงถึงวันเลือกตั้ง

3. ระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับและรายจาย • ภายใน 90 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
• ยื่นตอ กกต.จว.

• ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง
• ยื่นตอ ผอ.กกต.จว.



ตารางเปรียบเทียบเรื่องคาใชจายในการเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
ระหวาง

พ.ร.บ.วาดวยการเลือกต้ัง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 
และพ.ร.บ.วาดวยการเลือกต้ัง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. 2562

(ตอ)

ลําดับที่ เรื่อง พ.ร.บ.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. 2545 พ.ร.บ.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. 2562

4. การตรวจสอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจาย • ภายใน 180 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
• กกต.จว. มีเหตุอันสมควรหรือไดรับแจง โดยมีหลักฐาน
อันสมควรวาผูสมัครใชจายเกินจํานวนเงินที่กําหนด
• กกต.จว. สอบหาขอเท็จจริงโดยเร็ว
• กกต.จว. เห็นวาผูสมัครใชจายเกินจํานวนเงินที่กําหนด
• กกต.จว. แจงพนังกานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย
• กกต.จว. รายงาน กกต.
• ผูสมัครเปนผูไดรับเลือกตั้งและ กกต. เห็นดวยกับความเห็น
ของ กกต.จว.
• กกต. มีคําสั่งเพิกถอนผลการเลือกตั้ง และใหดําเนินการจัด
ใหมีการเลือกตั้งใหม

• ผูสมัครใดย่ืนบัญชีรายรับและรายจายไมถูกตองครบถวน หรือ
• ผอ.กกต.จว. มีเหตุอันควรสงสัยหรือไดรับแจง โดยมีหลักฐาน
อันสมควรวาผูสมัครใชจายเงินเกินจํานวนเงินที่กําหนด
• ผอ.กกต.จว. ทําการสอบหาขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน 
นับแตวันที่ครบกําหนดย่ืนบัญชีรายรับและรายจายหรือภายใน 180 วัน 
นับแตวันที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือไดรับแจง
• ผอ.กกต.จว. เห็นวาผูสมัครกระทําการดังกลาว ใหแจงพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีตามกฎหมาย
• ผอ.กกต.จว. รายงาน กกต. ภายใน 7 วัน นับแตวันที่รูผลการสอบหาขอเท็จจริง
• ผูสมัครเปนผูไดรับเลือกตั้งและ กกต. เห็นวากระทําการตามที่ถูกกลาวหา
• กกต. ยื่นคํารองตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค เพื่อมีคําสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งและสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม
• ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคตองพิจารณาและมีคําสั่งภายใน 180 วัน 
นับแตวันที่ไดรับคํารอง
• คําสั่งของศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุด



จบการนําเสนอ


