
 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในการประชุมคร้ังที่  ๑๗/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงออกระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน 
ในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การออกเสียง”  หมายความว่า  การออกเสียงประชามติตามมาตรา  ๓๙/๑  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

“หน่วยออกเสียง”  หมายความว่า  ท้องถิ่นที่กําหนดให้ทําการลงคะแนนออกเสียงประชามติ 
“ที่ออกเสียง”  หมายความว่า  สถานที่ที่กําหนดให้ทําการลงคะแนนออกเสียงประชามติ   

และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่ออกเสียงประชามติ   
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 
“ศูนย์การเรียนรู้”  หมายความว่า  ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่  ๑  ถึงที่  ๕ 
“หน่วยงานสนับสนุน”  หมายความว่า  หน่วยราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ   

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ซึ่งคณะกรรมการสั่งให้ปฏิบัติงานสนับสนุนจัดให้มีการออกเสียงประชามติ  
และได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ”  หมายความรวมถึง  เขตและก่ิงอําเภอ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

กรุงเทพมหานคร 



 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

“ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่  ๑  ถึงที่  ๕ 

“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  พนักงานและลูกจ้างสํานักงาน  และให้หมายความรวมถึง  
กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  อนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง  
หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ  หรือได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ  ประกาศ  
หรือมติคณะกรรมการกําหนด 

“ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างที่จ้างโดยเงินงบประมาณในการออกเสียง 
“หลักฐานการใช้จ่ายเงิน”  หมายความว่า  หลักฐานแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้

ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 
“ใบสําคัญจ่าย”  หมายความว่า  แบบบันทึกการขออนุมัติเพื่อให้ผู้มีอํานาจพิจารณาลงนาม

อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน   
“ใบสําคัญคู่จ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงินหรือแบบแทน

ใบเสร็จรับเงิน  หรือหลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  หรือหลักฐาน
การนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร  

“เงินยืม”  หมายความว่า  เงินที่ผู้มีอํานาจอนุมัติ  จ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมตามวัตถุประสงค์ 
ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกคําสั่ง  หลักเกณฑ์  
และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้   

กรณีจําเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือเห็นสมควรให้มีการปฏิบัตินอกเหนือจาก
ระเบียบนี้  ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณากําหนดเป็นรายกรณี   

ข้อ ๕ การใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม 

หมวด  ๑ 
การงบประมาณและการรับเงิน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การงบประมาณ 

 
 

ข้อ ๖ ให้สํานักงานจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในการจัดให้มีการออกเสียง
เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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ข้อ ๗ กรณีที่มีความจําเป็นต้องโอนและเปล่ียนแปลงรายการ  และวงเงินงบประมาณ 
ที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายตามข้อ  ๖  ให้เสนอเลขาธิการพิจารณาอนุมัติ  และรายงานต่อคณะกรรมการ
ทราบโดยเร็ว 

ส่วนที่  ๒ 
การรับเงิน 

 
 

ข้อ ๘ ให้นําเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการออกเสียง  หรือเงินอื่นใด 
อันเก่ียวเนื่องกับการออกเสียงฝากธนาคารตามที่เลขาธิการกําหนด 

ข้อ ๙ เง่ือนไขในการสั่งจ่ายเงินตามบัญชีเงินฝาก  ตามข้อ  ๘ 
(๑) ส่วนกลาง  ให้เลขาธิการ  หรือรองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย  หรือผู้อํานวยการ

สํานักการคลัง  หรือรองผู้อํานวยการสํานักการคลัง  หรือผู้อํานวยการฝ่ายการเงินลงนามร่วมกันสองในห้า 
ในการสั่งจ่าย 

(๒) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ร่วมกับรองผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  หรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  คนใดคนหน่ึงลงนามร่วมกัน 
ในการสั่งจ่าย 

(๓) ศูนย์การเรียนรู้  ให้ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้  ร่วมกับพนักงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้ลงนามร่วมกันในการส่ังจ่าย 

ข้อ ๑๐ การรับเงินทุกประเภท  ยกเว้นการรับเงินงบประมาณและดอกผลท่ีเกิดขึ้นจาก 
เงินฝากธนาคาร  ให้ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๑๑ เงินที่รับทุกจํานวน  ต้องบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสด  หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร  
แล้วแต่กรณี  ภายในวันที่ได้รับเงินนั้น  แล้วนําฝากธนาคารในวันนั้น  หรืออย่างช้าในวันทําการถัดไป  
หากไม่สามารถดําเนินการได้ทัน  ให้รายงานให้เลขาธิการ  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด   
หรือผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้ทราบ  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
การจ่ายและหลักฐานการจ่ายเงิน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงิน  จะจ่ายได้เฉพาะรายการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ที่ได้ รับอนุมัติ  และที่ มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือมติคณะกรรมการกําหนด   
และผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่าย  อนุมัติให้จ่ายได้ 



 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๑๓ ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่าย 
(๑) ส่วนกลาง  ให้เป็นอํานาจของเลขาธิการ  หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย 
(๒) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการ 

การเลือกตั้งประจําจังหวัด 
(๓) ศูนย์การเรียนรู้  ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้ 
ข้อ ๑๔ การอนุมัติการจ่ายเงิน  ตามข้อ  ๑๒  ผู้อนุมัติจะต้องลงลายมือชื่ออนุมัติในบันทึก 

ขออนุมัติหรือในใบสําคัญจ่าย 
ข้อ ๑๕ การจ่ายเงินทุกรายการ  จะต้องมีใบสําคัญคู่จ่าย  และหรือหลักฐานการจ่ายเงิน  

ประกอบใบสําคัญจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานมีวงเงินสดย่อยไม่เกินสองแสนบาท  สํานักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจําจังหวัดมีวงเงินสดย่อยไม่เกินสองหมื่นบาท  สําหรับสํารองจ่ายหรือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายในภารกิจฉุกเฉิน  หรือจําเป็นเร่งด่วน 
(๒) การจ่ายเงินยืมสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน   
ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินทุกรายการ  จะต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินนั้นไว้ในบัญชีเงินสด 

หรือบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วแต่กรณีในวันที่จ่ายเงินนั้น 
ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารให้จ่ายเป็นเช็ค  และการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน 

ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ในกรณีซื้อ  หรือเช่าทรัพย์สิน  หรือจ้างทําของ  ให้ออกเช็ค   

สั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้  ขีดฆ่าคําว่า  “หรือตามคําสั่ง”  หรือ  “หรือผู้ถือ”  ออกและขีดคร่อมด้วย 
(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้  นอกจากกรณีตาม  (๑)  ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้  

และขีดฆ่าคําว่า  “หรือตามคําสั่ง”  หรือ  “หรือผู้ถือ”  ออกและจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 
(๓) ในกรณีสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คเพื่อเบิกเงินสดมาจ่าย  ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ปฏิบัติงาน 

ที่ได้รับมอบหมาย  และขีดฆ่าคําว่า  “หรือตามคําสั่ง”  หรือ  “หรือผู้ถือ”  ออก  ห้ามออกเช็คโดยไม่ระบุชื่อ
ผู้รับเงิน 

ข้อ ๑๙ การเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวอักษร  ให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดคําว่า  
“บาท”  หรือขีดเส้นหน้าจํานวนเงินอย่าให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินเพิ่มเติมได้  และให้ขีดเส้นตรง
หลังชื่อสกุล  ชื่อบริษัท  หรือชื่อห้างหุ้นส่วน  จนชิดคําว่า  “หรือตามคําสั่ง”  หรือ  “หรือผู้ถือ”  แล้วแต่กรณี
โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีก 



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ส่วนที่  ๒ 
หลักฐานการจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๒๐ นอกจากใบสําคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินให้หลักฐานการจ่ายเงินเป็นไปตามแบบ
หรือคู่มือที่สํานักงานกําหนด 

ข้อ ๒๑ ใบสําคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้ รับเงินออกให้  อย่างน้อยต้องมีรายการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือที่ทําการของผู้รับเงิน 
(๒) วัน  เดือน  ปี  ที่รับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
ข้อ ๒๒ การจ่ายเงินรายใด  ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ รับเงินได้   

ให้ผู้จ่ายเงินทําใบรับรองการจ่ายเงิน 
ขอ้ ๒๓ ให้ผู้จ่ายเงินประทับตรา  “จ่ายเงินแล้ว”  และลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินพร้อมวัน  

เดือน  ปี  ที่จ่ายเงิน  ในใบสําคัญคู่จ่าย 
ข้อ ๒๔ ถ้าผู้ปฏิบัติงานท่ีมีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้ผู้อื่น 

เป็นผู้รับเงินแทนก็ได้  โดยมีใบมอบฉันทะการรับเงินตามแบบที่สํานักงานกําหนด   
การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่กําหนดตามวรรคหน่ึง  หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงิน 

ได้ด้วยตนเองจะทําหนังสือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้ 
ข้อ ๒๕ ในกรณีใบสําคัญคู่จ่ายสูญหาย  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ถ้าใบสําคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย  ให้ใช้สําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองแทน  

หากเป็นใบสําคัญคู่จ่าย  ซึ่งสํานักงานกําหนดรูปแบบ  ให้ใช้สําเนาซึ่งผู้จ่ายเงินรับรองแทนโดยรายงาน
เหตุผลให้เลขาธิการ  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  หรือผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้ทราบ  
แล้วแต่กรณี 

(๒) ถ้าไม่มีหรือไม่อาจขอสําเนาได้  ให้ใช้ใบรับรองการรับเงินของผู้รับเงินแทนหรือกรณี 
ที่ไม่อาจหาตัวผู้รับเงินหรือเป็นเหตุสุดวิสัย  ให้ผู้จ่ายเงินทําใบรับรองการจ่ายเงินโดยต้องชี้แจงเหตุผล
เสนอเลขาธิการ  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  หรือผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้  แล้วแต่กรณี
อนุมัติเม่ือได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองการจ่ายนั้นเป็นใบสําคัญคู่จ่าย 

ข้อ ๒๖ หลักฐานการจ่ายเงินต้องพิมพ์  หรือเขียนด้วยหมึก  การแก้ไขหลักฐานการจ่าย 
ให้ใช้วิธีขีดฆ่า  หรือการตกเติมให้ผู้ออกหลักฐานลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่ง 



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๒๗ การรับจ่ายเงินของหน่วยงานสนับสนุนจากสํานักงาน  ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๓ 
การจ่ายเงินยืม 

 
 

ข้อ ๒๘ การจ่ายเงินยืม  จะจ่ายได้แต่เฉพาะผู้ที่ยืมซึ่งเป็นประธานกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียง  กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  ประธานอนุกรรมการการออกเสียง
ประจําอําเภอ  อนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน 
และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่ได้ทําหลักฐานการยืมตามแบบที่กําหนด   
และผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายตามข้อ  ๑๓  ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามหลักฐานการยืมเงินนั้น   

ผู้ยืมจะต้องระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายในหลักฐานการยืม  และจะต้อง
ใช้จ่ายเงินตามที่ระบุไว้ในหลักฐานการยืมเงินเท่านั้น 

ให้จัดเก็บหลักฐานการยืมและจัดทําทะเบียนคุมเงินยืม  แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายปกติ   
ข้อ ๒๙ ผู้ยืมเงินสามารถยืมเงินได้  ตามกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าตอบแทนที่จ่ายในลักษณะรายวัน   
(๒) ค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์ของหน่วยออกเสียง  หรือที่ออกเสียง   
(๓) ค่าจ้างทําความสะอาดและดูแลหน่วยออกเสียง  หรือที่ออกเสียง   
(๔) ค่าเช่าเต็นท์ในหน่วยออกเสียง   
(๕) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
(๖) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามโครงการ 
(๗) ค่าวัสดุสําหรับศูนย์ประสานงานการออกเสียงประจําอําเภอ  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงวัสดุประจํา

หน่วยออกเสียง 
(๘) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามที่เลขาธิการกําหนด 
ข้อ ๓๐ ผู้ยืมเงินจะต้องส่งใช้ใบสําคัญคู่จ่ายพร้อมเงินเหลือจ่าย  (ถ้ามี)  ภายในสามสิบวัน  

เว้นแต่การยืมเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ให้ส่งใช้เงินยืมให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่กลับจากการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๓๑ ผู้ยืมเงินจะต้องส่งใช้ใบสําคัญคู่จ่ายพร้อมเงินเหลือจ่าย  (ถ้ามี)  ของการยืมเงิน   
คร้ังก่อนให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะยืมเงินจํานวนใหม่ได้ 

ข้อ ๓๒ เม่ือผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืม  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินบันทึกการรับคืนเงินยืมพร้อมออก
ใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบสําคัญให้แก่ผู้ยืมเงินไว้เป็นหลักฐาน  และให้ทําเคร่ืองหมาย  “จ่ายคืนเงิน
ยืมเรียบร้อยแล้ว”  ในหลักฐานการยืมเงินฉบับที่ส่งใช้เงินยืมและในทะเบียนคุมเงินยืมทันที 



 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๓ 
การเงินและการบัญชี 

 
 

ข้อ ๓๓ เม่ือสิ้นเวลารับจ่ายเงินในแต่ละวัน  หากมีเงินสดคงเหลือให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินคงเหลือ
ประจําวันของสํานักงานหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๔ ให้สํานักงาน  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  และศูนย์การเรียนรู้  
จัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ทั้งนี้  วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด  
โดยแยกการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินจากงบประมาณปกติ 

ข้อ ๓๕ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัดและศูนย์การเรียนรู้   
สรุปรายงานการรับจ่ายเงินและปิดบัญชีภายในสามสิบวันนับถัดจากวันที่มีการออกเสียงหรือวันที่มีการออกเสียงใหม่  
แล้วแต่กรณี  หากมีความจําเป็นให้ขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการได้ไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ ๓๖ การส่งเงินเหลือจ่ายให้จัดทําเป็นตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายในนาม  “สํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ”  หลังจากรายงานปิดบัญชีโดยเร็ว 

ข้อ ๓๗ ให้สํานักงานจัดทําสรุปรายงานการรับจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกเสียงเพื่อรายงาน 
ให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว 

หมวด  ๔ 
การดําเนินงานอื่น 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเดินทางไปปฏิบัติงาน 

 
 

ข้อ ๓๘ การเดินทางไปปฏิบัติงาน  ได้แก่ 
(๑) การไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งปกติตามที่ได้รับอนุมัติหรือตามคําสั่ง 
(๒) การเดินทางไปร่วมการประชุม  การสัมมนา  การฝึกอบรม  และการชี้แจง  ซึ่งสํานักงาน  

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือศูนย์การเรียนรู้เป็นผู้ดําเนินการ 
ข้อ ๓๙ ให้สํานักงาน  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  และศูนย์การเรียนรู้  

รวมทั้งศูนย์ประสานงานการออกเสียงประจําจังหวัด  และศูนย์ประสานงานการออกเสียงประจําอําเภอ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน   

กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของประธานกรรมการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  
กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  
อนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานประจําศูนย์ประสานงานการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียง  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานประจําศูนย์ประสานงานการออกเสียงประจําอําเภอ  



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ลูกจ้างตามสัญญาจ้างประจําศูนย์ประสานงานการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
ประจําศูนย์ประสานงานการออกเสียงประจําอําเภอ  ลูกจ้างตามสัญญาจ้างประจําศูนย์การเรียนรู้   
หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ  หรือได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ  ประกาศ  
หรือมติคณะกรรมการกําหนด  ให้นําระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปปฏิบัติงานมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายเม่ือได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ในอัตราตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้   

ส่วนที่  ๒ 
การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ 

 
 

ข้อ ๔๐ ให้สํานักงาน  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  และศูนย์การเรียนรู้  
ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ   

กรณีการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการของประธานอนุกรรมการประจําอําเภอ  อนุกรรมการประจําอําเภอ  
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานประจําศูนย์ประสานงานการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
ประจําศูนย์ประสานงานการออกเสียงประจําอําเภอ  ลูกจ้างตามสัญญาจ้างประจําศูนย์ประสานงาน 
การออกเสียงประจําเขตออกเสียง  ลูกจ้างตามสัญญาจ้างประจําศูนย์ประสานงานการออกเสียงประจําอําเภอ  
ลูกจ้างตามสัญญาจ้างประจําศูนย์การเรียนรู้  หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ  
หรือได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ  ประกาศ  หรือมติคณะกรรมการกําหนด  ให้นําระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  
ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายเม่ือได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติในอัตราตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้   

ข้อ ๔๑ การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ  จะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ 
ของสํานักงานเป็นหลัก  โดยให้ระบุเหตุผลความจําเป็น  รวมทั้งผู้ควบคุมการปฏิบัติงานไว้ให้ชัดเจน  ทั้งนี้  
การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจก่อน  โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับ
การจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ   

ส่วนที่  ๓ 
การจัดหาพัสดุ 

 
 

ข้อ ๔๒ การจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการจัดการออกเสียงให้นําระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการพัสดุมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เลขาธิการอาจมอบอํานาจในการจัดหาพัสดุตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  
ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้  ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  แล้วแต่กรณี   
ปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได้   



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

เม่ือเห็นเป็นการสมควรคณะกรรมการอาจยกเว้นระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการพัสดุ
ข้อหนึ่งข้อใด  หรือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดหาพัสดุขึ้นเป็นการเฉพาะกรณีก็ได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๔๓ การใช้จ่ายเงินในการเตรียมการเพื่อการจัดให้มีการออกเสียงซึ่งได้ดําเนินการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เก่ียวข้องไปก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  หรือดําเนินการก่อนได้รับ
เงินจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการออกเสียง  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการออกเสียง
ตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บุญส่ง  น้อยโสภณ 
กรรมการการเลือกตั้ง  ทําหน้าที่แทน 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



 
 

๑

บัญชีหมายเลข ๑   ผู้มีอํานาจอนุมัติและอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ 
 

ลําดบั ตําแหนง่ ผู้อนุมัต ิ
ค่าเบีย้เลี้ยง 

อัตรา 
บาท:วัน 

ค่าที่พกั 
อัตรา 

บาท:วัน 

ค่าพาหนะ 
รถประจําทาง
ระหว่างจังหวดั 

รถไฟ เครื่องบนิ 

๑ ประธานกรรมการการออกเสียงประจําเขต 
ออกเสียง และกรรมการการออกเสียงประจําเขต
ออกเสียง 

คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง 
หรือประธานกรรมการการออกเสียงประจําเขต
ออกเสียง ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียง 

300 ไม่เกิน 
1,600 

รถมาตรฐาน ๑ (ก) บนอ.ป. ชั้นประหยัดหรือเฉพาะที่จําเป็น
รี บ ด่ ว น เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่
สํานักงาน และคณะกรรมการ
อนุมัติให้เดินทางชั้นธุรกิจได้ 

ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ
และอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ 

คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ หรือ
ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ 
ซึ่ ง ได้ รั บมอบอํ านาจจากคณะอนุ กรรมการ
การออกเสียงประจําอําเภอ   

2 เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานประจําศูนย์ประสานงาน
การออกเสียงประจําเขตออกเสียง 

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจาํจังหวดั ๒๕๐ 

 

ไม่เกิน
๑,๒๐๐ 

รถมาตรฐาน ๑ (ก) บนอ.ป 

 

  เฉพาะที่จําเปน็รีบด่วนเพื่อ
ประโยชน์แก่สํานักงาน และ
เลขาธิการอนุมตัิให้เดินทางชั้น
ประหยัดได ้

  

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานประจําศูนย์ประสานงาน
การออกเสียงประจําอําเภอ 

ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ 

3 ลูกจ้างตามสัญญาจ้างประจําศูนย์ประสานงาน
การออกเสียงประจําเขตออกเสียง 

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจาํจังหวดั ๒๐๐

  

ไม่เกิน
๑,๐๐๐ 

  

รถมาตรฐาน ๑ (ข)

  

บนท.ป 

  ลูกจ้างตามสัญญาจ้างประจําศูนย์ประสานงาน
การออกเสียงประจําอําเภอ 

ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ 

ลูกจ้างตามสัญญาจ้างประจําศูนย์การเรียนรู้ ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้ 

หมายเหตุ  รถมาตรฐาน ๑ (ก)      หมายถึง  รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ ชนิดไม่เกิน ๒๔ ที่นั่ง 
             รถมาตรฐาน ๑ (ข)      หมายถึง  รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ 

   บนอ.ป                  หมายถึง   รถปรับอากาศนั่งและนอน ชั้น ๑ 
   บนท.ป      หมายถึง  รถปรับอากาศนั่งและนอน ชั้น ๒ 
 



 
 

๒

บัญชีหมายเลข ๒    ผู้มีอํานาจอนุมัติและอัตราคา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาทําการ 
 

ลําดับ ตําแหน่ง ผู้อนุมัติ อัตรา  (บาท) 
วันทําการปกติ วันหยุดทําการ 

๑ ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ 
และอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ 

คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ หรือประธาน
อนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอซึ่งได้รับมอบอํานาจจาก
คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ 

ไม่เกิน 
๔ ชม./วัน 

ชม.ละ ๕๐ บาท 

ไม่เกิน 
๗ ชม./วัน 

ชม.ละ ๖๐ บาท 
๒ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานประจําศูนย์ประสานงาน 

การออกเสียงประจําเขตออกเสียง 
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ไม่เกิน 

๔ ชม./วัน 
ชม.ละ ๕๐ บาท 

ไม่เกิน 
๗ ชม./วัน 

ชม.ละ ๖๐ บาท เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานประจําศูนย์ประสานงาน 
การออกเสียงประจําอําเภอ 

ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ 

๓ ลูกจ้างตามสัญญาจ้างประจําศูนย์ประสานงาน 
การออกเสียงประจําเขตออกเสียง 

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ไม่เกิน 
๔ ชม./วัน 

ชม.ละ ๕๐ บาท 

ไม่เกิน 
๗ ชม./วัน 

ชม.ละ ๖๐ บาท ลูกจ้างตามสัญญาจ้างประจําศูนย์ประสานงาน 
การออกเสียงประจําอําเภอ 

ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ 

ลูกจ้างตามสัญญาจ้างประจําศูนย์การเรียนรู้ ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 


