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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕2  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕6๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุม   
คร้ังที่  14/๒๕61  เม่ือวันที่  27  มีนาคม  2561  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และหมายความรวมถึง  

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  และส่วนงานท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดตั้งขึ้นในลักษณะเดียวกันด้วย 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครและหัวหน้าส่วนงานท่ีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจัดตั้งขึ้นในลักษณะเดียวกันด้วย 

“บุคลากรของสํานักงาน”  หมายความว่า  พนักงานและลูกจ้างตามระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและให้หมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน 
เป็นรายเดือนจากสํานักงานด้วย 

“การฝึกอบรม”  หมายความว่า  การอบรม  การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ   
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  การบรรยายพิเศษ  การฝึกศึกษา  การดูงาน  การฝึกงาน  
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัด   
ที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยไม่มีการรับ
ปริญญา 
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“การฝึกอบรมระดับปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  การฝึกอบรมท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรม   
เกินก่ึงหนึ่งเป็นพนักงานตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  
พนักงานตําแหน่งประเภทปฏิบัติงานระดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ระดับชํานาญงานพิเศษ  
ลูกจ้าง  และผู้ดํารงตําแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่า 

“การฝึกอบรมระดับบริหาร”  หมายความว่า  การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่ง
เป็นพนักงานตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  ระดับสูง  พนักงานตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  
ระดับสูง  พนักงานตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ระดับทรงคุณวุฒิ  และผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่มีชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่า   

“การฝึกอบรมบุคคลภายนอก”  หมายความว่า  การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่ง
มิใช่บุคลากรของสํานักงาน   

“ผู้เข้ารับการฝึกอบรม”  หมายความรวมถึง  บุคลากรของสํานักงานหรือบุคคลซึ่งมิใช่บุคลากร
ของสํานักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมด้วย 

“การดูงาน”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์   
ซึ่งกําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีการดูงาน  ก่อน  ระหว่าง  หรือหลังการฝึกอบรม
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  บุคลากรของสํานักงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้  
และให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วย 

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เสนอเลขาธิการวินิจฉัยชี้ขาด 
ในกรณีมิได้กําหนดไว้หรือมีเหตุสมควร  คณะกรรมการอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความ 

ในระเบียบนี้ได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มิใช่บุคลากรของสํานักงานเป็นเจ้าหน้าที่ 

เพื่อปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ได้ 
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หมวด  ๒ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
ค่าใช้จ่ายของส่วนงานที่จัดการฝึกอบรม 

 
 

ข้อ 7 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่สํานักงานเป็นผู้จัด  หรือจัดร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชน  ต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ  เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 

การจัดการฝึกอบรมที่สํานักงานเป็นผู้จัดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดการฝึกอบรม 
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  การฝึกอบรม 
(๓) ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ 
(๔) ค่าประกาศนียบัตร 
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ 
(๖) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม 
(๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(๑๐) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๑๑) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(๑๓) ค่าอาหาร 
(๑๔) ค่าเช่าที่พัก 
(๑๕) ค่าพาหนะ 
(๑๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นต่อการฝึกอบรมตามที่เลขาธิการให้ความเห็นชอบ 
ค่าใช้จ่ายตาม  (๑)  ถึง  (๙)  และ  (16)  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ตามความจําเป็น  เหมาะสม  

และประหยัด 
ค่าใช้จ่ายตาม  (๑๐)  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินอัตราใบละสามร้อยบาท 
ค่าใช้จ่ายตาม  (๑๑)  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  แห่งละไม่เกินสามพันบาท 
ค่าใช้จ่ายตาม  (๑๒)  ถึง  (๑๕)  ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
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ในการจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการจัดการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ให้ดําเนินการตามกฎหมาย  
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการนั้น   

ข้อ 8 ให้ เลขาธิการมีอํานาจในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การจัดการฝึกอบรมตามความจําเป็นและเหมาะสม  ภายใต้หลักเกณฑ์  อัตรา  และวิธีการเบิกจ่าย   
ตามระเบียบนี้ 

เพื่อประโยชน์ของสํานักงาน  เลขาธิการอาจกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย  วงเงินงบประมาณ  และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมท้ายระเบียบนี้  เพื่อควบคุม 
และกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมให้มีการใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นและเหมาะสมก็ได้ 

ข้อ 9 การเดินทางไปจัดการฝึกอบรมหรือการเข้ารับการฝึกอบรม  ต้องได้รับอนุมัติ   
จากผู้มีอํานาจอนุมัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  
โดยให้พิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานตามจํานวน 
ที่เห็นสมควร  และให้พิจารณาในด้านงบประมาณประกอบด้วย 

ข้อ 10 บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้  ได้แก่ 
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  แขกผู้มีเกียรติ  และผู้ติดตาม 
(๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๓) ผู้สังเกตการณ์ 
(๔) วิทยากร 
(๕) เจ้าหน้าที่ 
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหน่ึงให้สํานักงานเป็นผู้เบิกจ่าย  แต่ถ้าจะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วน

จากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ให้ทําได้เม่ือสํานักงานร้องขอ  และหน่วยงานต้นสังกัด
ตกลงยินยอม   

ข้อ 11 การเทียบตําแหน่งของบุคคลตามข้อ  10  ที่ มิได้เป็นบุคลากรของสํานักงาน   
เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดงันี้   

(๑) บุคคลท่ีเคยเป็นบุคลากรของรัฐหรือบุคลากรของสํานักงานมาแล้ว  ให้เทียบตามระดับตําแหน่ง  
หรือชั้นยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือออกจากงาน  แล้วแต่กรณี   

(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบระดับตําแหน่งไว้แล้ว 
(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมระดับบริหารให้เทียบเท่าพนักงานตําแหน่งบริหารระดับสูง  

สําหรับวิทยากรในการฝึกอบรมระดับปฏิบัติงานและวิทยากรในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ให้เทียบเท่า
พนักงานตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น 

(๔) นอกจาก  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้เลขาธิการพิจารณาเทียบตําแหน่งตามความเหมาะสม 
ข้อ ๑2 การเทียบตําแหน่งของบุคคลตามข้อ  ๑0  (๒)  ที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ  เพื่อเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ให้สํานักงานเทียบตําแหน่งได้  ดังนี้ 
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เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมระดับบริหาร  ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิของพนักงาน
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

(๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมระดับปฏิบัติงาน  ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิของพนักงาน
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น   

ข้อ 13 การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่  ที่พัก  หรือที่ปฏิบัติงาน  
ไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมของบุคคลตามข้อ  10  ให้เบิกจ่ายตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน   

สําหรับบุคคลใดที่มิได้กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายไว้ในระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ให้เทียบตําแหน่งการเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ  11  
หรือข้อ  12  ก่อน  และให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินสิทธิตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานและในกรณีค่าใช้จ่ายลักษณะใดต้องขออนุมัติ  หรือขออนุญาตก่อน  ให้นําข้อ  7  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 14 การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 
 (ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่ มีลักษณะเป็นการบรรยาย  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร   

ได้ไม่เกินหนึ่งคน 
 (ข) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่ มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ  ให้จ่าย   

ค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินห้าคน  โดยรวมถึงผู้ดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกับ
วิทยากรด้วย 

 (ค) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ  แบ่งกลุ่มอภิปราย  
หรือสัมมนา  หรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม  ซึ่งได้ กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม   
และจําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่ม  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละสองคน 

 (ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  
ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจํานวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ 

 (จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรม  ให้นับตามเวลาที่ กําหนดในตารางการฝึกอบรม   
โดยไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีกําหนดเวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที  กรณีกําหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาที  แต่ไม่น้อยกว่า 
ย่ีสิบห้านาที  ให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ก่ึงหนึ่ง 

(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร  ให้วิทยากรสําหรับการฝึกอบรมทุกประเภทและทุกระดับ 
การฝึกอบรมได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรในอัตราไม่เกินชั่วโมงละสองพันบาท  โดยให้เลขาธิการ   
มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกําหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรตามแต่ละประเภท 
หรือระดับการฝึกอบรมให้เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  
ประกอบด้วย   



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หากมีกรณีที่จําเป็นต้องให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรในอัตราสูงกว่าชั่วโมงละสองพันบาท  
ให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการพิจารณาเป็นรายกรณี   

การฝึกอบรมที่สํานักงานจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  ถ้าวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรจาก
หน่วยงานอื่นแล้ว  ให้สํานักงานงดเบิกค่าสมนาคุณวิทยากร 

(๓) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร  ให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร  เอกสารหมายเลข  ๑  
ท้ายระเบียบนี้  เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ 15 ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีการจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ  10   
ให้สํานักงานเบิกค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ 16 ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ มีการจัดที่พักและออกค่าเช่าที่พัก 
ให้แก่บุคคลตามข้อ  10  ให้สํานักงานเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พัก  
ตามบัญชีหมายเลข  ๒  และบัญชีหมายเลข  ๓  ท้ายระเบียบนี้และตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนข้ึนไปโดยให้พักห้องพักคู่ 
กรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถดําเนินการได้ให้ขออนุมัติต่อเลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) การจัดที่พักให้ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระดับไม่สูงกว่าพนักงานตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  พนักงานตําแหน่งประเภท
ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ระดับชํานาญงานพิเศษ  ลูกจ้าง  และผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่มีชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่า  ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่  เว้นแต่ 
เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้  เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
อาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้  ส่วนผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น  ระดับสูง  พนักงานตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  ระดับสูง  พนักงานตําแหน่ง 
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ระดับทรงคุณวุฒิ  และผู้ดํารงตําแหน่งที่ มีชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ 
เทียบเท่า  จะจัดให้พักห้องพักคนเดียวก็ได้  

(๓) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม
หรือวิทยากร  ให้พักห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้  และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง   

ข้อ 17 กรณีสํานักงานจัดยานพาหนะในการฝึกอบรมให้หรือรับผิดชอบค่ายานพาหนะสําหรับบุคคล 
ตามข้อ  10  ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(1) กรณีใช้ยานพาหนะของสํานักงานหรือกรณียืมยานพาหนะจากส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืน
ให้เบิกค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง 

(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจําทาง  การเบิกจ่ายค่ายานพาหนะให้เป็นไปตามระดับการฝึกอบรม 
ตามสิทธิของพนักงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
โดยอนุโลม  ดังนี้   



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 (ก) การฝึกอบรมระดับปฏิบัติงาน  ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของพนักงานตําแหน่ง
ประเภทท่ัวไประดับชํานาญงาน 

 (ข) การฝึกอบรมระดับบริหาร  ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของพนักงานตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง 

 (ค) การฝึกอบรมสําหรับบุคคลภายนอก  ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของพนักงาน
ตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น  เหมาะสม  และประหยัด 
(๓) กรณีเช่าเหมายานพาหนะ  ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น  

เหมาะสม  และประหยัด 
(๔) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อ ยู่ในท้องที่ เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม  จะเบิกจ่ายเงิน   

ค่าพาหนะรับจ้างไป - กลับ  หรือเงินชดเชยกรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัวให้แก่วิทยากรแทนการจัด   
รถรับส่งวิทยากรได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานโดยอนุโลม  โดยให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงิน
สําหรับวิทยากร  เอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ 18 กรณีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรของสํานักงานและบุคลากรของรัฐ  ถ้าสํานักงาน 
ไม่จัดอาหาร  ที่พัก  หรือยานพาหนะท้ังหมด  หรือจัดให้บางส่วน  ให้สํานักงานเบิกค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด
หรือเฉพาะส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ  10  แต่ถ้าบุคคลตามข้อ  10  (2)  หรือ  (3)  เป็นบุคลากรของรัฐ   
ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ยกเว้น 

(๑) ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ  16   
(๒) ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ให้คํานวณเวลาเพื่อเบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทางโดยให้นับตั้งแต่เวลา   

ที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติจนกลับถึงสถานท่ีอยู่หรือสถานท่ีปฏิบัติงาน
ตามปกติ  แล้วแต่กรณี  โดยให้นับย่ีสิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน  ถ้าไม่ถึงย่ีสิบสี่ชั่วโมง  หรือเกินย่ีสิบสี่ชั่วโมง
และส่วนที่ไม่ถึงย่ีสิบสี่ชั่วโมงหรือเกินย่ีสิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินกว่าสิบชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน  แล้วนําจํานวน
วันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทางเหมาจ่ายต่อวันเพื่อเป็นค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ในกรณีที่
สํานักงานจัดอาหารบางมื้อในระหว่างการฝึกอบรม  ให้หักเบ้ียเลี้ยงเดินทางที่ คํานวณได้ในอัตรา 
ม้ือละหนึ่งในสามของอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทางเหมาจ่ายต่อวัน 

ข้อ 19 การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ถ้าสํานักงานไม่จัดอาหาร  ที่พัก  หรือ
ยานพาหนะทั้งหมด  หรือจัดให้บางส่วน  ให้สํานักงานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่บุคคลตามข้อ  10   
ที่ เป็นบุคลากรของสํานักงานหรือบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ข้อ   18  และให้สํานักงาน   
เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ  10  ที่มิได้เป็นบุคลากรของสํานักงาน
หรือบุคลากรของรัฐ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ค่าอาหาร 
 (ก) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้สองมื้อ  ให้เบิกจ่ายค่าอาหารได้ไม่เกินคนละหนึ่งร้อยบาทต่อวัน 
 (ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้หนึ่งม้ือ  ให้เบิกจ่ายค่าอาหารได้ไม่เกินคนละสองร้อยบาทต่อวัน 
 (ค) การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารทั้งสามม้ือ  ให้เบิกจ่ายค่าอาหารได้ไม่เกินคนละสามร้อยบาทต่อวัน 
(๒) ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละเจ็ดร้อยบาทต่อวัน 
(3) ค่าพาหนะเดนิทาง  ให้เบิกจ่ายตามสิทธิของพนักงานตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อนี้  ให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  

เอกสารหมายเลข  ๒  ท้ายระเบียบนี้  เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
ข้อ 20 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่สํานักงานได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมด

จากหน่วยงานภายในประเทศ  ต่างประเทศ  หรือระหว่างประเทศ  ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  ส่วนกรณีที่
สํานักงานได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน  ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ 21 กรณี สํานักงานจ้างจัดการฝึกอบรมในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม   
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ดําเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินการจ้างตามหลักเกณฑ์   
และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้   

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการจ่าย 
ข้อ 22 ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม  และรายงานต่อเลขาธิการภายในหกสิบวัน   

นับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม 

ส่วนที่  ๒ 
ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
 

ข้อ 23 ในการส่งบุคลากรของสํานักงานเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่ วยงานภายนอก   
เป็นผู้จัดการฝึกอบรม  ให้เลขาธิการ  หรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติเฉพาะ  ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่   
ที่ เก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานตามจํานวนที่ เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงความจําเป็น   
และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ   

ข้อ 24 ค่าใช้จ่ายที่ เป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกัน   
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่หน่วยงานภายนอกผู้จัดการ
ฝึกอบรมเรียกเก็บ 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 25 กรณี ค่าใช้จ่ายตามข้อ  24  ได้รวมค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะ   
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไว้ทั้งหมด  หรือผู้จัดการฝึกอบรมได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าอาหาร   
ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะทั้งหมดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมงดเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ  24  ไม่รวมค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะ  หรือรวมไว้บางส่วน  
หรือผู้จัดการฝึกอบรมไม่รับผิดชอบค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะทั้งหมด  หรือรับผิดชอบ 
ให้บางส่วน  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด  หรือเฉพาะส่วนที่ขาด  หรือส่วนที่
ผู้จัดการฝึกอบรมมิได้รับผิดชอบให้  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  18 

ข้อ 26 ในกรณีที่ บุคลากรของสํานักงานได้รับอนุมัติให้เดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม   
ในต่างประเทศ  โดยหน่วยงานหรือองค์กรผู้จัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  
ส่วนกรณีหน่วยงานหรือองค์กรผู้จัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมบางส่วน   
ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่หน่วยงานหรือองค์กรผู้จัดไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
โดยให้ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ภายใต้เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีหน่วยงานหรือองค์กรผู้จัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารเคร่ืองบินไปกลับต่ํากว่าสิทธิที่ได้รับ  
ก็ให้เบิกจ่ายค่าโดยสารเคร่ืองบินเฉพาะส่วนที่ขาดไม่เกินที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ได้รับ  ส่วนกรณีหน่วยงาน
หรือองค์กรผู้จัดรับผิดชอบค่าโดยสารเคร่ืองบินเพียงเที่ยวเดียว  ให้เบิกจ่ายค่าโดยสารเคร่ืองบิน   
อีกหนึ่งเที่ยวตามสิทธิที่พึงได้รับไม่เกินที่จ่ายจริง 

(๒) กรณีมีการจัดที่พักให้  ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก  แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พัก   
ต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ  ให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง  แต่ต้องไม่เกินสิทธิ  
ที่พึงได้รับ 

(๓) กรณีหน่วยงานหรือองค์กรผู้จัดรับผิดชอบค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางให้  ให้งดเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  
ถ้าค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ  ให้เบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางเฉพาะส่วนที่ขาด  ส่วนกรณี
มีการจัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรม  ให้เบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางตามหลักเกณฑ์ข้อ  18 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบรายละเอียด  
ค่าใช้จ่ายกรณีที่เป็นความร่วมมือ  เอกสารหมายเลข  ๓  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมแนบสําเนาหนังสือของ
สํานักงานหรือหน่วยงานหรือองค์กรผู้จัดเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  และกรณีหน่วยงาน 
หรือองค์กรผู้จัดไม่ได้ระบุวงเงินค่าใช้จ่ายที่รับผิดชอบให้ไว้  ให้คํานวณเงินค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้ 



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 27 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมท่ีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดการฝึกอบรม  
จัดทํารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอเลขาธิการภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันเดินทางกลับ 
ถึงสํานักงาน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ 28 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมซ่ึงได้ รับอนุมัติก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้   
ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์เดิมต่อไปจนแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ศุภชัย  สมเจริญ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



๑ 
 

 
 

บัญชีหมายเลข ๑ 
หน่วย : บาท/วัน/คน 

 
 

อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม 
 

i  
 

ระดับการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมในสถานที่ของทางราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ 

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน 

ในประเทศ  
ในต่าง 

ประเทศ 

ในประเทศ  
ในต่าง 

ประเทศ 
จัดครบ          
ทุกมื้อ 

(สามมื้อ) 

จัดไม่ครบ          
ทุกมื้อ 

จัดครบ             
ทุกมื้อ 

(สามมื้อ) 

จัดไม่ครบ
ทุกมื้อ 

 
๑. ระดับปฏิบัติงาน / 

      บุคคลภายนอก 
 

 
ไม่เกิน 
๘๐๐ 

  

 
ไม่เกิน  
๖๐๐ 

  

 
ไม่เกิน  

 ๓,๐๐๐ 

 
ไม่เกิน 
๑,๐๐๐  

 

 
ไม่เกิน  
๘๐๐ 

 

 
ไม่เกิน 

 ๓,๐๐๐ 

 
๒. ระดับบริหาร 
 

 
ไม่เกิน
๑,๐๐๐ 

 

 
ไม่เกิน  
๘๐๐ 

 
ไม่เกิน  
๓,๐๐๐   

 
ไม่เกิน 
๑,๒๐๐  

 
ไม่เกิน             
๑,๐๐๐ 

  

 
ไม่เกิน   
๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

บัญชีหมายเลข ๒ 
 หน่วย : บาท/วัน/คน 

 
 

อัตราค่าเช่าที่พักการฝึกอบรมในประเทศ 
 

i  
ระดับการฝึกอบรม 

 
 ค่าเช่าที่พักคนเดียว 

 
 ค่าเช่าที่พักคู่ 

 
๑.  ระดับปฏิบัติงาน/ 

กก       บุคคลภายนอก 
 

ไม่เกิน ๑,๖๐๐ บาท ไม่เกิน ๑,๑๒๐ บาท 

 
๒.  ระดับบริหาร 
 
 

 
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท 

 
ไม่เกิน ๑,๗๕๐ บาท 

 
 
หมายเหตุ   : 

(๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานที่   
พักแรมเรียกเก็บกรณีท่ีผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว 

(๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ
กรณีผู้เช่าเข้าพักรวมกันตั้งแต่สองคนข้ึนไป 

                
           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓ 
 

บัญชีหมายเลข ๓ 
หน่วย : บาท/วัน/คน 

 
 

 อัตราค่าเช่าที่พักการฝึกอบรมในต่างประเทศ  
 

i  
ระดับการฝึกอบรม 

  
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

 
ค่าเช่าห้องพักคู่  

 
๑. ระดับปฏิบัติงาน 

 
ไม่เกิน ๖,๐๐๐  บาท ไม่เกิน ๔,๒๐๐ บาท 

 
๒. ระดับบริหาร 
 

 
ไม่เกิน ๘,๐๐๐  บาท 

 

 
ไม่เกิน ๕,๖๐๐  บาท 

 
หมายเหตุ   : 

(๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่ งห้องที่สถานที่   
พักแรมเรียกเก็บกรณีท่ีผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว 

(๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ
กรณีผู้เช่าเข้าพักรวมกันตั้งแต่สองคนข้ึนไป 

(๓) ค่าเช่าห้องพักในประเทศ รัฐ เมือง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพ่ิมขึ้นอีก 
ไม่เกินร้อยละ 40 ได้แก่ 
(3.1)  ญี่ปุ่น 
(3.2)  สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
(3.3)  สหพันธรัฐรัสเซีย 
(3.4)  สมาพันธรัฐสวิส 
(3.5)  สาธารณรัฐอิตาลี 
(3.6)  สาธารณรัฐออสเตรีย 

(๔) ค่าเช่าห้องพักในประเทศ รัฐ เมือง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพ่ิมขึ้นอีกไม่
เกินร้อยละ 25 ได้แก่ 
(4.1)  ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 
(4.2)  ราชอาณาจักรสเปน 
(4.3)  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
(4.4)  สหรัฐอเมริกา 
(4.5)  สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 
(4.6)  สาธารณรัฐโปรตุเกส 
(4.7)  สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 



๔ 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
ใบส าคัญรับเงิน 
ส าหรับวิทยากร 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

 

โครงการ/หลักสูตร................................................. 
 

วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. .......... 
 

        ข้าพเจ้า........................................................อยู่บ้านเลขที่............................................................... 
ต าบล...................................อ าเภอ.................................................จังหวัด................................................. 
ได้รับเงินจาก...............................................................................................................................................
ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 

  

  
 
 
 
  

  

  

  

  

บาท         
 
  

จ านวนเงิน (ตัวอักษร)................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ..........................................................ผูร้ับเงิน 
 

ลงช่ือ........................................................ผูจ้่ายเงิน 

 



๕ 
 

         

แบบใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
(กรณีไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือพาหนะทั้งหมด หรือจัดให้บางส่วน) 

โครงการ/หลักสูตร...................................................................... ....................................................................    

วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ............ ถึงวันที่.............เดือน............................... พ.ศ. ............    

จ านวนบุคคลภายนอกที่เข้ารับการฝึกอบรมและ/หรือสังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น...............คน    

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สังเกตการณ์ ได้รับเงินจาก.................................................................... .......................    

ปรากฏรายละเอียด ดังนี้         

         

ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมเป็นเงิน วัน เดือน ปี ลายมือชื่อ 

ที ่     (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ที่รับเงิน   

                  

         

                  

         

                  

                  

  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น             

         

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

     ต าแหน่ง............................................ 

เอกสารหมายเลข ๒  



๖ 
 

 
เอกสารหมายเลข ๓ 

แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีท่ีเป็นความร่วมมือ 
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับ................................................. 

 
โครงการ/หลักสูตร.........................................................ณ ประเทศ......................... .............................. 
ต้ังแต่วันที่..................................... .................................ถึงวนัที่............. ................................................ 
ชื่อ........................................................................ ....................................................... 
ต าแหน่ง.................................................ฝ่าย.................................ส านัก........ ........................................ 
 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับความร่วมมือ 
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง.........................................................  จ านวนเงิน .........................บาท 
๒. ค่าเช่าที่พัก อัตราวันละ .......................... บาท จ านวน...............วัน จ านวนเงิน ........................บาท 
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ............................บาท จ านวน...............วัน จ านวนเงิน .........................บาท 
๔. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพักถึงสนามบินในประเทศ              จ านวนเงิน .........................บาท 
๕. ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินในประเทศ            จ านวนเงิน .........................บาท 
๖. ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินต่างประเทศ           จ านวนเงิน .........................บาท 
๗. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา            จ านวนเงิน .........................บาท 
๘. อ่ืนๆ (ถ้ามี)………………                                                       จ านวนเงิน.........................บาท

          
      รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น.....................บาท (...........................................................................) 

 
ค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกสมทบ 

๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง.........................................................  จ านวนเงิน ..........................บาท 
๒. ค่าเช่าที่พัก อัตราวันละ .......................... บาท จ านวน...............วัน จ านวนเงิน ..........................บาท 
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ............................บาท จ านวน...............วัน จ านวนเงิน ..........................บาท 
๔. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพักถึงสนามบินในประเทศ              จ านวนเงิน ..........................บาท 
๕. ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินในประเทศ            จ านวนเงิน .........................บาท 
๖. ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินต่างประเทศ           จ านวนเงิน .........................บาท 
๗. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา            จ านวนเงิน .........................บาท 
๘. อ่ืนๆ (ถ้ามี)………………                                                       จ านวนเงิน .........................บาท 
 
     รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น.........................บาท (...........................................................................) 

      ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง 
 
 
     ลงชื่อ............................................ผู้เดินทาง 
     (....................................................) 
             ......../.............../............. 


