
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการใช้จ่ายเงนิในการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุม  
ครั้งที่  ๗๔/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  
ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี ้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงนิ   
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
“อ าเภอ”  หมายความรวมถึงเขตด้วย 
“หน่วยงานสนับสนุน”  หมายความว่า  หน่วยราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  

กิจการที่ รั ฐถือหุ้น ใหญ่   หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   รวมถึ งสถานศึกษาของรั ฐและเอกชน   
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   และได้รับ 
การจัดสรรเงินงบประมาณ 

“หลักฐานการจ่ายเงิน”  หมายความว่า  หลักฐานแสดงว่าไดม้ีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจา้หนี้  
ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว   

“ใบส าคัญจ่าย”  หมายความว่า  แบบบันทึกการขออนุมัติ  เพ่ือให้ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนามอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงิน 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๖๒



“ใบส าคัญคู่จ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  หรือแบบแทน
ใบเสร็จรับเงิน  หรือหลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้  หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชี   
เงินฝากธนาคารของผู้รับ 

“เงินยืม”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ยืมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
“เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า   

เขตเลือกตั้ง  ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   ประธานกรรมการ 
และกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง   

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีที่มีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความ   

ในระเบียบนี้ได้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ   
การเลือกตั้งว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม 

ข้อ ๖ หลักฐานการรับจ่ายเงิน  รายงานการรับจ่าย  ตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติให้เป็นไป
ตามคู่มือปฏิบัติงานที่ส านักงานก าหนด 

หมวด  ๒ 
การงบประมาณและการรับเงิน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การงบประมาณ 

 
 

ข้อ ๗ ให้ส านักงานจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๘ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ  และวงเงินงบประมาณที่   
ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ   

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๖๒



ส่วนที่  ๒ 
การรบัเงนิงบประมาณ 

 
 

ข้อ ๙ ให้ส านักงานน าเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝากธนาคารของรัฐหรือสถาบันการเงิน  โดยเปิดบัญชีเงินฝาก  ประเภทออมทรัพย์
และประเภทกระแสรายวัน  ดังนี้ 

(๑) ส่วนกลาง  ใช้ชื่อบัญชี  “สนง.กกต.คชจ.ส.ส.” 
(๒) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ใช้ชื่อบัญช ี “สนง.กกต.จว.  ..คชจ.ส.ส.” 
(๓) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  ใช้ชื่อบัญชี  “ศสร.ที่  ..  คชจ.ส.ส.” 
ข้อ ๑๐ เงื่อนไขในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ  ๙   
(๑) ส่วนกลาง  ให้เลขาธิการ  หรือรองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย  ร่วมกับผู้อ านวยการ

ส านักการคลัง  หรือรองผู้อ านวยการส านักการคลัง  หรือผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน  ลงลายมือชื่อร่วมกัน
ในการสั่งจ่าย 

(๒) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   ให้ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ร่วมกับรองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด  หรือพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  
ลงลายมือชื่อร่วมกันในการสั่งจ่าย 

(๓) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  ให้ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริม
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  ร่วมกับพนักงานของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วม  
ของพลเมืองที่ได้รับมอบหมาย  ลงลายมือชื่อร่วมกันในการสั่งจ่าย   

ส่วนที ่ ๓ 
การรบัเงนิค่าธรรมเนียมการสมัครรบัเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

 
 

ข้อ ๑๑ การรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้เลขาธิการหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตัง้  
แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง   

เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในแต่ละวัน  ให้เจ้าหน้าที่น าเงินค่าธรรมเนียมการสมัครส่งให้ส านักงาน
หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   แล้วแต่กรณี  ภายในวันที่ได้รับเงิน   
หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันให้น าส่งในวันท าการถัดไป 

ข้อ ๑๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   โอนเงินค่าธรรมเนียม   
การสมัครที่ได้รับตามข้อ  ๑๑  เข้าบัญชีเงินฝากของส านักงานตามที่ส านักงานก าหนดภายในวันที่ได้รับเงิน  

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๖๒



หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันให้น าส่งในวันท าการถัดไป  และในการน าเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก   
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดส่งส าเนาใบฝากเงินให้ส านักงานเพ่ือใช้ตรวจสอบ  
การรับโอนเงินดังกล่าวทันที   

กรณีไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้  ให้ด าเนินการโดยวิธีอื่นและรายงานให้เลขาธิการทราบ 
เมื่อสิ้นสุดการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละวัน   ให้ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานการรับเงินค่าธรรมเนียมของแต่ละเขตเลือกตั้งไปยัง
ส านักงาน   

หมวด  ๓ 
การจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๑๓ การจ่ายเงิน  จะจ่ายได้เฉพาะรายการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย   
ที่ได้รับอนุมัติ  และที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศหรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  และผู้มี
อ านาจอนุมัติการจ่ายอนุมัติให้จ่ายได้ 

ทั้งนี้  ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกจ่ายตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และเพ่ือประโยชน์  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ข้อ ๑๔ ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่าย 
(๑) ส่วนกลาง  ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการ  หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย 
(๒) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   
(๓) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ 

ศูนยส์่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง 

หมวด  ๔ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  คา่วัสด ุ และคา่สาธารณูปโภค 

 
 

ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นรายการที่ก าหนดให้จ่าย   
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการและส านักงาน   
หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว   ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายในลักษณะเป็น  

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๖๒



ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  หรืองบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกนั  
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   

ข้อ ๑๖ ค่าตอบแทน  ได้แก่  เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  ทั้งนี้  
ให้เบิกจ่ายตามที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ ๑๗ ค่าใช้สอย  ได้แก่  รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นค่าใช้สอยหรือค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มา   
ซึ่งบริการใด ๆ  ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายตามที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ ๑๘ ค่าวัสดุ  ได้แก่  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว   
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น  บัตรเลือกตั้ง  หีบบัตร  สายรัด  คูหา  เป็นต้น 

ข้อ ๑๙ ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค  ให้ผู้มีอ านาจเบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร  คือ 

(๑) ค่าน้ าประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  ค่าโทรสาร  ค่าบริการไปรษณีย์   ค่าบริการ 
ดวงตราไปรษณีย ์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

(๒) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม  เช่น  ค่าบริการอินเทอร์เน็ต  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  ค่าสื่อสาร 
ผ่านดาวเทียม  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าวิทยุติดตามตัว  เป็นต้น 

(๓) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกของส านักงาน  

ที่มิใช่การร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน 
ส่วนที ่ ๒ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
 
 

ข้อ ๒๐ ให้น าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
มาใช้บังคับกับเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในการเดินทาง 
ไปปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ข้อ ๒๑ การเดินทางไปปฏิบัติงานของประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าเขตเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   อนุกรรมการประจ าเขตเลือกตั้ง   
ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจ าเขตเลือกตั้ง   ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
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ข้อ ๒๒ ผู้เดินทางตามข้อ  ๒๑  มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ดังนี้ 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) ค่าเช่าที่พัก 
(3) ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าเชื้อเพลิง  หรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ   

ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  ค่าผ่านทาง  และอื่น ๆ  ท านองเดียวกัน 
ให้ผู้เดินทางซึ่งด ารงต าแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   กรรมการ   

การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  หรืออนุกรรมการประจ า
เขตเลือกตั้ง  มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเทียบเท่าพนักงานประเภทอ านวยการ  และผู้ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเทียบเท่าลูกจ้าง  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ส่วนที ่ ๓ 
การปฏิบตัิงานนอกเวลาท าการ 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้น าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน   
การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ  มาใช้บังคับกับเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  ที่ได้รับค่าตอบแทน  
เป็นรายเดือน  ในการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ข้อ ๒๔ ในการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการของประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ า    
เขตเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  
อนุกรรมการประจ าเขตเลือกตั้ง  และผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ า    
เขตเลือกตั้งเป็นผู้อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง 

การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการผู้ขออนุมัติจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อน   โดยให้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็น  รวมทั้งระบุผู้ควบคุมการปฏิบัติงานไว้ด้วย  ทั้งนี้  ผู้อนุมัติต้องค านึงถึงความเหมาะสม  
และประโยชน์ของส านักงานเป็นหลัก 

ส่วนที ่ ๔ 
การรบัจ่ายเงนิของหน่วยงานสนับสนุน 

 
 

ข้อ ๒๕ การรับจ่ายเงินของหน่วยงานสนับสนุนจากส านักงาน  ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ   
หรือส านักงานโดยอนุโลม 
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ส่วนที่  ๕ 
การจ่ายเงินยืม 

 
 

ข้อ ๒๖ การจ่ายเงินยืมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จะจ่ายได้แต่เฉพาะผู้ที่ยืม  
ซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   
และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  หรือเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าเขตเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  
อนุกรรมการประจ าเขตเลือกตั้ง  โดยได้ท าหลักฐานการยืม  และผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายได้อนุมัติ 
ให้จ่ายเงินยืมตามหลักฐานการยืมเงินนั้น 

ผู้ยืมจะต้องระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายในหลักฐานการยืม  และจะต้อง
ใช้จ่ายเงินตามที่ระบุไว้ในหลักฐานการยืมเงินเท่านั้น 

ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดเก็บหลักฐานการยืมและจัดท าทะเบียนคุมเงินยืมแยกต่างหาก   
จากค่าใช้จ่ายปกติของส านักงาน  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และศูนย์ส่งเสริม
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง 

ข้อ ๒๗ ผู้ยืมเงินสามารถยืมเงินได้  ตามกรณีดังต่อไปนี้   
(๑) ค่าตอบแทนที่จ่ายในลักษณะรายวันให้ผู้ปฏิบัติงาน 
(๒) ค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์ของหน่วยเลือกตั้ง  หรือที่เลือกตั้ง 
(๓) ค่าจ้างท าความสะอาดและดูแลหน่วยเลือกตั้ง  หรือที่เลือกตั้ง   
(๔) ค่าไฟฟ้าและแสงสว่างในหน่วยเลือกตั้ง 
(๕) ค่าเช่าเต็นท์ในหน่วยเลือกตั้ง  หรือที่เลือกตั้ง 
(๖) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
(๗) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามโครงการ 
(๘) ค่าวัสดุส านักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   หรือ

คณะอนุกรรมการประจ าเขตเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี 
(๙) ค่าใช้จ่ายส าหรับสถานที่เลือกตั้งที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่พิเศษตามที่เลขาธิการก าหนด 

(๑๐) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามที่เลขาธิการก าหนด 
ข้อ ๒๘ ผู้ยืมเงินจะต้องส่งใช้ใบส าคัญคู่จ่ายพร้อมเงินเหลือจ่าย  (ถ้ามี)  ภายในสามสิบวัน  

นับแต่วันที่ได้รับเงินยืม  เว้นแต่การยืมเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานให้ส่งใช้เงินยืม  
ให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่กลับจากการปฏิบัติงาน 
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หมวด  ๕ 
การเงินและการบญัช ี

 
 

ข้อ ๒๙ ให้ส านักงาน  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และศูนย์ส่งเสริม
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  จัดท าบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  และนโยบายการบัญชีภาครัฐ   

ทั้งนี้  วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์  ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนด  โดยแยกการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการจ่ายเงิน  ซึ่งประกอบด้วย  ใบส าคัญรับเงิน  ใบส าคัญจ่าย  และใบส าคัญคู่จ่าย   
จากงบประมาณปกติ 

ข้อ ๓๐ ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และศูนย์ส่งเสริมการศึกษา
และการมีส่วนร่วมของพลเมือง  จัดท ารายงานการรับจ่ายเงิน  สรุปรายงานการรับจ่ายเงิน  และปิดบัญชี  
ส่งส านักงานภายในสี่สิบห้าวันนับถัดจากวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หากมีความจ าเป็น  
ให้ขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการได้ไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ ๓๑ การใช้จ่ายเงินในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้ด าเนินการ  
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องไปก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   ให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง   
ของการใช้จ่ายเงินตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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