
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

คู่มือการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ส านักการคลัง  ฝ่ายการเงิน 

 



 
ค ำน ำ 

 
   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร           
พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ด าเนินการที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อีกทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพ่ิมชื่อ และการถอนชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และก ากับดูแลการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนและการประกาศผล
การนับคะแนน นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งหรือมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล 
หรือบุคคลใด เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควรอีกด้วย โดยผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคล หรือบุคคลใด ดังกล่าว ประกอบด้วย บุคลากรจากหลายหน่วยงาน ทั้งจาก
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 

   การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการ       
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคล หรือบุคคลใด  ดังกล่าวข้างต้น        
ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย และระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เกี่ยวข้องมากมาย
หลายระเบียบ แต่สิ่งที่ส าคัญในการสนับสนุนภารกิจการเลือกตั้งให้ส าเร็จลุล่วง คือการบริหารงบประมาณและ
การใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง และคงไว้
ซึ่งวินัยทางการเงินการคลัง ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ก าหนด “คู่มือการใช้จ่ายเงิน     
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง และผู้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้ผลการด าเนินการ
ภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี 

  สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่าน 
รวมทั้งบุคลากรจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป       
ที่ได้ช่วยปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือให้กับ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการและใช้จ่ายงบประมาณในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคงไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลัง อันเป็นตัวชี้ วัดที่ส าคัญ
ของความมีมาตรฐานด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

 
 

 



แผนภูมิวงจรการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
      

                      อนุมัติแผน 
 
 
 

                                      

     
                       โอนเงิน                                                แจ้งรายละเอียดการจัดสรร   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
        
         
  รายการที่อยู่ในแผน 
  กฎหมาย/ระเบียบ/มติ กกต. 
  ผู้มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายได้ 

 
 
 
 
๑ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ส านักการคลัง 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

สนง.กกต.จว. 
ประเภทออมทรัพย์ 

ประเภทกระแสรายวัน 
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง 

ประจ าเขตเลือกตั้ง
เลือกตั้ง

 

ค่าตอบแทน 

สนง.กกต.จว. 
เบิกจ่าย 

จัดท าบัญชี / รายงาน 

อนุกรรมการประจ าเขต(อ าเภอ) 

ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสด ุ



ผังภูมิแสดงลกัษณะการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยสังเขป 
 
 
 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน 
(เหมาจ่าย) 

ค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงาน 

นอกเวลาท าการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
บุคลากรการเลือกตั้ง 

ค่าจ้างเหมา
บริการ 

รายงานการขอ
อนุมัติซื้อ 

ค่าไปรษณยี ์ ค่าไฟฟา้ 

ค าสั่งให้ปฏิบัตงิาน 

หลักฐานการ
ปฏิบัติงาน 

บัญชีลงเวลาการ
ท างาน 

ค าสั่งอนุมัติให้ไป
ปฏิบัติงาน 

โครงการฝึกอบรม การด าเนินการจัดจ้าง 

รายงานการเดินทาง 
รายชื่อผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ส่งมอบงาน 

ตรวจรับ 

อนุมัติ 

ส่งมอบของ 

ตรวจรับ 

ขออนุมัติจ่ายตาม 
ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงนิ 

ขออนุมัติจ่ายตามอัตราที่ก าหนด 
ขออนุมัติจ่ายตามใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน 

จ่ายเป็นเช็ค 

ทะเบียนคุม/ลงบัญชี/ท ารายงาน 

๒ 

2 



  
วิธีปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
 

1.  ขอบเขตวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน และการงบประมาณ 
 1.1 การใช้จ่ายเงินของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนกลาง) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจั งหวัด  และกรุ ง เทพมหานคร (ส่ วน ภู มิ ภ าค ) รวมถึ งศู นย์ ส่ ง เสริมการศึ กษาและการมี ส่ วนร่ วม 
ของพลเมืองที่ 1-8  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือปฏิบัติการเงินและบัญชี ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เว้นแต่ที่ก าหนดเพิ่มเติมไว้ในระเบียบและคู่มือนี้ 
 1.2 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ และวงเงินงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนการ     
ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาอนุมัติ                    
 1.3 การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนกรณีที่ปฏิบัติงานไม่ครบเดือน ให้ค านวณจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
ก าหนด  
 
2. การรับเงิน 
 2.1 การรับเงินงบประมาณ 
  (1) ให้เปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์และประเภทกระแสรายวัน ดังนี้ 
   ๑.1 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใช้ชื่อบัญชี “สนง.กกต.คชจ.ส.ส.” 
     1.2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ใช้ชื่อบัญชี“สนง.กกต.จว. .. คชจ.ส.ส.” 
   1.3 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ใช้ชื่อบัญชี “ศสร.ที่ .. คชจ.ส.ส.” 
  (2) เงื่อนไขในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  
   2.1 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เลขาธิการ หรือรองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย 
ร่วมกับผู้อ านวยการส านักการคลัง หรือรองผู้อ านวยการส านักการคลัง หรือผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ลงลายมือชื่อร่วมกัน
ในการสั่งจ่าย 
      2.2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ                  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด ร่วมกับรองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือพนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ลงลายมือชื่อร่วมกันในการสั่งจ่าย 
   2.3 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ให้ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและ
การมีส่วนร่วมของพลเมือง ร่วมกับพนักงานของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ได้รับมอบหมาย
ลงลายมือชื่อร่วมกันในการสั่งจ่าย 
  2.2 การรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 
   (1) การรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งส.ส. แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้
เลขาธิการหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง 
   (2) เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในแต่ละวัน ให้เจ้าหน้าที่น าเงินค่าธรรมเนียมการสมัครส่งให้ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส านักการคลัง) หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในวันที่
ได้รับเงิน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันให้น าส่งในวันท าการถัดไป 
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  (3) ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด โอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับเข้าบัญชี
เงิ น ฝ าก ธ น าค า รก รุ ง ไท ย  ส าข า ส ะพ าน ก ษั ต ริ ย์ ศึ ก  เล ข ที่  ๐ ๔ ๙  – ๑  – ๒ ๖ ๒ ๕ ๗  – ๔  ชื่ อ บั ญ ชี  
“สนง.กกต. เงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.” ภายในวันที่ได้รับเงินหากไม่สามารถด าเนินการได้ทันให้น าส่ง
ในวันท าการถัดไป แล้วรายงานการรับเงินค่าธรรมเนียมของแต่ละเขตเลือกตั้งพร้อมส่งส าเนาใบฝากเงินให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส านักการคลัง) ทางโทรสารเลขหมาย ๐ ๒๑๔๓ ๘๖๐๘-๑๐  
 
3. การจ่ายเงิน 

3.๑ การจ่ายเงินให้จ่ายได้เฉพาะรายการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ อนุมัติ และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด และผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายอนุมัติให้จ่ายได้ 

3.๒ ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษา
และการมีส่วนร่วมของพลเมืองแล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
โดยลงลายมือชื่ออนุมัติในใบส าคัญจ่าย 

3.๓ การจ่ายเงินทุกรายการให้จ่ายเป็นเช็ค  
 3.๔ เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง จัดเก็บแยกต่างหาก
จากค่าใช้จ่ายปกติ และให้ประทับตรา “ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ไว้บนใบส าคัญจ่าย 
 3.๕ กรณีการจ่ายเงิน หากผู้รับเงินไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง ให้มอบฉันทะตามแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (หน้า ก-๑) พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
 
4. การเก็บรักษาเงิน 
 เมื่อสิ้นเวลาการรับจ่ายเงินในแต่ละวัน หากมีเงินสดคงเหลือ ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดถือว่าเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นส่วนหนึ่งของเงินคงเหลือประจ าวันของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
 
5. การยืมเงิน 
 

    5.๑ การยืมเงิน 
 

 5.๑.๑ พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนกลาง) ส านักงานคณะกรรมการ    
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมถึงศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองแล้วแต่กรณี  
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ ง อนุกรรมการประจ าเขต (อ าเภอ)  สามารถยืมเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีดังนี้ 
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  (๑) ค่าตอบแทนที่จ่ายในลักษณะรายวันให้ผู้ปฏิบัติงาน 
  (๒) ค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์ของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง 
  (๓) ค่าจ้างท าความสะอาดและดูแลหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง 
  (๔) ค่าไฟฟ้าและแสงสว่างในหน่วยเลือกตั้ง 
  (๕) ค่าเช่าเต็นท์ในหน่วยเลือกตั้ง หรือที่เลือกตั้ง 
  (๖) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามโครงการ 
  (๘ ) ค่ าวัสดุ ส านั กงานของส านั กงานคณ ะกรรมการการ เลื อกตั้ งป ระจ าเขตเลื อกตั้ ง  หรือ
คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต (อ าเภอ)  
  (๙) ค่าใช้จ่ายส าหรับสถานที่ เลือกตั้ งที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ พิ เศษตามที่ เลขาธิการคณะกรรมการ             
การเลือกตั้งก าหนด 
  (๑๐) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 5.๑.๒ ขั้นตอนการยืมเงิน  ให้ผู้ยืมเงินด าเนินการดังนี้ 
  (๑) จัดท าแบบขออนุมัติยืมเงิน โดยระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดการยืมเงินตามแบบ (หน้า ก-๒) 
  (๒) ท าสัญญาการยืมเงินตามแบบ (หน้า ก-๓,๔) จ านวน ๓ ฉบับ โดยมีสัญญาการยืมเงินต้นฉบับ ๑ 
ฉบับ และส าเนาสัญญาการยืมเงิน ๒ ฉบับ 
  (๓) เสนอขออนุมัติต่อผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
 5.๑.๓ การใช้จ่ายเงินยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรายการที่ระบุในรายละเอียดการยืมเงิน 
 5.๑.๔ ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จัดเก็บหลักฐานการยืม และจัดท าทะเบียน       
คุมเงินยืม ตามแบบ (หน้า ก-๕) แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายปกติ 
   5.๒ การส่งใช้เงินยืม 
 5.๒.๑ ให้ผู้ยืมส่งใช้ใบส าคัญคู่จ่าย และหรือเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในก าหนดเวลาดังนี้ 
  (๑) การยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้ส่งใช้เงินยืมให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันที่กลับจากการปฏิบัติงาน 
  (๒) การยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกเหนือจาก (๑) ให้ส่งใช้ 
เงินยืมให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน 
 5.๒.๒ ให้ผู้ยืมเงินส่งใช้ใบส าคัญคู่จ่ายพร้อมเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ของการยืมเงินครั้งก่อนให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะ 
ยืมเงินจ านวนใหม่ได้ 
 5.๒.๓ ให้ผู้ยืมเงินจัดท าแบบขออนุมัติส่งใช้เงินยืมตามแบบ (หน้า ก-๖) เสนอผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพร้อมใบส าคัญคู่จ่ายเพ่ือขออนุมัติ 
 5.๒.๔ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินบันทึกการรับคืนเงินยืมในสัญญาการยืมเงิน พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีคืนเงิน
เหลือจ่าย) และหรือใบรับใบส าคัญ (กรณีส่งใช้เป็นใบส าคัญคู่จ่าย) ให้แก่ผู้ยืมเงินไว้เป็นหลักฐานและท าเครื่องหมาย   
“จ่ายคืนเงินยืมเรียบร้อยแล้ว” ในหลักฐานการยืมเงินฉบับที่ส่งใช้เงินยืมและทะเบียนคุมเงินยืมทันที 
6. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
    6.๑ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด/ศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมของพลเมือง 
 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
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    6.๒ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง (ศูนย์ประสานงานฯ) 
 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานโดยอนุโลม  
 6.๒.๑ การอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคคล ดังนี้ 
  (๑) ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
  (๒) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
  (๓) อนุกรรมการประจ าเขต (อ าเภอ) 
  (๔) ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานประจ าเขตเลือกตั้ง ที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 
 6.๒.๒ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
  (1 ) ให้ ป ระธานกรรมการและกรรมการการ เลื อกตั้ งป ระจ า เขต เลื อ กตั้ ง  ผู้ อ าน วยการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง และอนุกรรมการประจ าเขตเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง(ศูนย์ประสานงานฯ)ที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1 .๑  ประธานกรรมการและกรรมก ารการเลื อกตั้ งป ระจ าเขต เลื อกตั้ ง  ผู้ อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง อนุกรรมการประจ าเขต (อ าเภอ) เบิกจ่ายอัตราเทียบเท่าพนักงานประเภทอ านวยการ 
  1.๒ ผู้ปฏิบัติงานนอกจากข้อ 1.๑ เบิกจ่ายอัตราเทียบเท่าลูกจ้าง 
 (2) การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปปฏิบัติงาน ผู้เดินทางต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ ก่อนจึงจะมีสิทธิ
เบิกเงินชดเชย ผู้ เดินทางซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ขับยานพาหนะส่วนตัว จะเรียกร้องให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจ่ายเงินอื่นนอกเหนือจากเงินชดเชยข้างต้นอีกไม่ได้ 
 
7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ 
    7.๑ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด/ศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมของพลเมือง 
 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ 
    7.๒ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง(ศูนย์ประสานงานฯ) 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการโดยอนุโลม 
 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  
เขตเลือกตั้ง เป็นผู้อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการของบุคคล ดังนี้ 
  (๑) ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
  (๒) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
  (๓) อนุกรรมการประจ าเขต(อ าเภอ) 
  (๔) ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน ที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 
 ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดได้รับค่าตอบแทนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกับที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา      
ท าการ จะเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติได้เมื่องดเบิกค่าตอบแทนอ่ืน 
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8. การจัดหาพัสดุ 
     ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง         
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
9. การบัญชี และการจัดท ารายงานการรับ-จ่ายเงิน 
    ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
จัดท าบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปหรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
    โดยจัดท ารายงานการรับ-จ่ายเงิน สรุปรายงานการรับจ่ายเงินตามแบบที่ก าหนด สรุปรายงานการรับจ่ายเงิน         
และปิดบัญชีส่งส านักงานภายใน ๔๕ วันนับถัดจากวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากมีความจ าเป็นให้ 
ขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการได้ไม่เกิน ๓๐ วัน 
 

แนวทางปฏิบัติทางบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

 
แนวทางการบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ๑. ให้บันทึกการรับโอนจัดสรรเงินงบประมาณในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรจากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นรายได้เงินอุดหนุนฯ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล -ค่าใช้จ่ายใน      
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” (๔๑๑๐๐๐๒) 
 ๒. ให้จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ๓. ให้บันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูปรวมกับงบบริหาร
ส านักงานปกติของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด /ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วม        
ของพลเมือง โดยใช้ชื่อบัญชีแยกตามประเภทรายจ่ายและรหัสบัญชี 
 ๔. ให้จัดท าสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมปิดบัญชีภายใน 
๔๕ วันนับถัดจากวันที่มีการเลือกตั้ง 
 ๕. ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายแยกแฟ้มต่างหากจากงบปกติ โดยให้ถ่ายส าเนาเฉพาะหน้า   
ใบส าคัญจ่าย (PV) ใส่ไว้ในแฟ้มงบปกติ และการเรียงล าดับเลขที่ใบส าคัญจ่ายให้ใช้ล าดับเลขที่เรียงต่อกับค่าใช้จ่าย    
ของงบปกต ิ
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วิธีปฏิบัติในกำรบันทึกบัญชีและกำรรำยงำน 
๑.วิธีปฏิบัติในกำรบันทึกบัญชี 

๑.๑ กำรรับแจ้งจัดสรรและรับเงินโอนจำกส่วนกลำง 
   - เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากส านักงานคณะกรรมการ      
การเลือกตั้ง บันทึกบัญชีโดย 

Dr. เดินสะพัด สนง.กกต.-ส่วนกลาง    xx 
         Cr. รายได้เงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.     xx 
(สนง.กกต.จว.หรือ ศสร.๑-๘ ได้รับแจ้งจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเงิน xx บาท 
ตามหนังสือ สนง.กกต. ที่ ลต ..../....ลว......... ) 
 

- เมื่อได้รับเงินโอนจากส่วนกลางเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด บันทึกบัญชีโดย 

Dr. เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์... (ส.ส.)    xx 
Cr. เดินสะพัด สนง.กกต.-ส่วนกลาง      xx 

         (สนง.กกต.จว.หรือ ศสร.๑-๘ ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเงิน xx บาท       
ตามหนังสือ สนง.กกต. ที่ ลต ..../....ลว......... ) 
 

๑.๒ การรับเงินค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
- เมื่อรับเงินค่าธรรมเนียม 
Dr. เงินสดในมือ      xx 
       Cr. เจ้าหนี้เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ส.ส.    xx 
- เมื่อโอนเงินให้ส่วนกลาง 
Dr. เดินสะพัด-สนง.กกต.ส่วนกลาง    xx 

Cr. เงินสดในมือ        xx 
 

Dr.เจ้าหนี้เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ส.ส. xx 
Cr. เดินสะพัด-สนง.กกต.ส่วนกลาง      xx 

 

๑.๓ กำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
- เมื่อจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้บันทึกรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีค่าใช้จ่ายในงบบริหารส านักงานปกติของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด/ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ ๑-๘ โดยใช้ชื่อ 
บัญชีแยกตามรหัสบัญชี 
Dr. เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน... (ส.ส.)     xx 

Cr. เงินฝากธนาคาร –ออมทรัพย์... (ส.ส.)      xx 
 

Dr. ส.ส. ค่าใช้จ่าย...................       xx 
Cr.เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน... (ส.ส.)     xx 
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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวดั...................../ 
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมอืงที่ ... 

สรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
                              ณ   วันที่ .. เดือน ... พ.ศ. ....  

 
             (หน่วย : บาท) 

     รับเงินโอนจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร             xxx 
     บวก - ดอกเบี้ยรับ (เฉพาะบัญชีเงินฝากคชจ.ในเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)                       xxx 
                                                  รวม                                                                      xxx 
   
     หัก  จ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
 - ส.ส. ค่าตอบแทนผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้ช่วยปฏิบัติงาน             xx 
 - ส.ส. ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงาน                                 xx 
 - ส.ส. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง                 xx 
 - ส.ส. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง             xx 
 - ส.ส. ค่าตอบแทนคณะท างานจัดการลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง           xx 
 - ส.ส. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน     xx 
 - ส.ส. ค่าเช่าเต็นท์                                   xx 
 - ส.ส. ค่าเชื้อเพลิง       xx 
 - ส.ส. ค่าไฟฟ้า                                              xx 
 - ส.ส. ค่าน้ าประปา                                    xx 
 - ส.ส. ค่าประชาสัมพันธ์                                    xx   xxx 
   ฯลฯ 
เงินคงเหลือสุทธิส่งคืนส่วนกลาง                  xxx 
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ผังบัญชีค่ำใช้จ่ำยเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี ค ำอธิบำยรำยกำร 

5130700 5.1.3.7 ค่ำใช้จ่ำยเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร   
5130701 ส.ส. – ค่าตอบแทนผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้ช่วย

ปฏิบัติงาน 
หมายถึง ค่าตอบแทนผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้ช่วย
ปฏิบัติงาน 

5130702 ส.ส. – ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงาน หมายถึง ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่
การเงิน ธุรการ สนง.กกต.จว.  ส านักงานฯประจ า
เขตเลือกตั้ ง และส านั กงานอนุกรรมการเขตฯ 
เลือกตั้ง (อ าเภอ) 

5130703 ส.ส. – ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้ง 

หมายถึง ค่าตอบแทนประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง กรรมการประจ าเขตเลือกตั้ง 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง และ
คณะอนุกรรมการเขตฯ(อ าเภอ) 

5130704 ส.ส. – ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง 

หมายถึง ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 

5130705 ส.ส. – ค่าตอบแทนคณะท างานจัดการลงคะแนนใน/ 
นอกเขตเลือกตั้ง 

หมายถึง ค่าตอบแทนคณะท างานจัดการลงคะแนน
ใน/นอกเขตเลือกตั้ง 

5130706 ส.ส. – ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาบัตรเลือกตั้ง หมายถึง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาบัตรเลือกตั้ง 

5130707 ส.ส. – ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่บันทึกผลรวมคะแนน
เลือกตั้ง 

หมายถึง ค่าตอบแทนวันอบรม วันปฏิบัติงาน และ 
ค่าพาหนะในวันเลือกตั้ง ของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
รวมคะแนนประจ าอ าเภอ 

5130708 ส.ส. – ค่าตอบแทนคณะท างานจ่ายและรับหีบบัตร
และวัสดุอุปกรณ์ 

หมายถึง ค่าตอบแทนคณะท างานจ่ายและรับหีบบัตร
และวัสดุอุปกรณ์ 

5130709 ส.ส. – ค่าตอบแทนอ่ืน หมายถึ ง ค่ าตอบแทนนอกเหนือจากชื่ อบัญ ชี
ค่าตอบแทนที่ก าหนดไว้ 

5130710 ส.ส. – ค่าเบี้ยประชุม หมายถึง ค่าเบี้ยประชุม 

5130711 ส.ส. – ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา หมายถึง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 

5130712 ส.ส. – ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

5130713 ส.ส. – ค่าซ่อมแซมของใช้ส านักงาน หมายถึง ค่าซ่อมแซมของใช้ส านักงาน ที่ใช้ในการ
เลือกตั้ง 

5130714 ส.ส. – ค่าเช่าทรัพย์สิน หมายถึง ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์หรือเครื่องใช้
ส านักงาน 

5130715 ส.ส. – ค่าเช่าเต็นท์ หมายถึง ค่าเช่าเต็นท์และค่าฉากก้ันคูหาเลือกตั้ง 

๑๐ 



รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี ค ำอธิบำยรำยกำร 

5130716 ส.ส. – ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่าง/ค่าเครื่องดื่ม หมายถึง ค่าอาหาร อาหารว่างหรือเครื่องดื่ม 

5130717 ส.ส. – ค่าพาหนะขนส่งสิ่ งของและอุปกรณ์การ
เลือกตั้งและค่าบริหารจัดการในที่เลือกตั้ง 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสิ่งของและจัดเก็บหีบ
บัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง รวมถึงค่าบริหาร
จัดการในที่เลือกตั้ง 

5130718 ส.ส. – ค่าจัดสถานที่/ค่าท าความสะอาด หมายถึง ค่าจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่าง และ 
ท าความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง 

5130719 ส.ส. – คชจ.เบ็ดเตล็ด หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือชื่อบัญชีที่ก าหนดไว้ 

5130720 ส.ส. – ค่าวัสดุ/สิ่งพิมพ์ หมายถึง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์หนังสือ ระเบียบ 
คู่มือ แผ่นพับ และแบบพิมพ์ต่างๆ 

5130721 ส.ส. – ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประจ าหน่วย หมายถึง ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ใน
หน่วยเลือกตั้ง 

5130722 ส.ส. – ค่าเชื้อเพลิง หมายถึง ค่าเชื้อเพลิง ที่ ใช้ในการด าเนินงานของ
ส านักงาน 

5130723 ส.ส. – ค่าจัดท าป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง หมายถึง ค่าจัดท าป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง  

5130724 ส.ส. – ค่าจัดท าป้ายปิดประกาศ หมายถึง ค่าจัดท าป้ายปิดประกาศ 

5130725 ส.ส. – ค่าจัดพิมพ์เอกสารส่งเจ้าบ้าน หมายถึง ค่าจัดพิมพ์เอกสารส่งเจ้าบ้าน 

5130726 ส.ส. – ค่าจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัคร (ส.ส.4/14และ
ส.ส.4/24) 

หมายถึง ค่าจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัคร (ส.ส.4/14และ
ส .ส .4/24 ) และรายชื่ อผู้ รับ การเสนอชื่ อ เป็ น
นายกรัฐมนตรี 

5130727 ส.ส. – ค่าจัดท าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง หมายถึง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร/บัตรตัวอย่าง/บัตรทาบส าหรับผู้พิการทาง
สายตา 

5130728 ส.ส. – ค่าไฟฟ้า หมายถึง ค่าไฟฟ้า 

5130729 ส.ส. – ค่าน้ าประปา หมายถึง ค่าน้ าประปา 

5130730 ส.ส. – ค่าโทรศัพท์ หมายถึง ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

5130731 ส.ส. – ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง หมายถึง ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 

5130732 ส.ส. – ค่าประชาสัมพันธ์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 

5130733 ส.ส. – คชจ.ตรวจสอบการเลือกตั้งขององค์การเอกชน หมายถึง ค่าใช้จ่ายตรวจสอบการเลือกตั้งของ
องค์การเอกชน 

5130734 ส.ส. – ค่าชดเชยผู้ประสบภัยฯ หมายถึง ค่าชดเชยผู้ประสบภัยและทายาทเนื่องจาก
ปฏิบัติงานเลือกตั้ง 

5130735 ส.ส. – คชจ.หน่วยงานสนับสนุนการเลือกตั้ง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่โอนให้หน่วยงานสนับสนุนเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของส านักงาน 

                                                      ๑๑  



   

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี ค ำอธิบำยรำยกำร 

5130736 ส.ส. – ค่าตอบแทนวิทยากร หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งมา
บรรยายให้ความรู้ 

5130737 ส.ส. – คชจ.ในการฝึกอบรม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม 

5130738 ส.ส. – เงินรางวัล หมายถึง เงินที่ส านักงานจ่ายเป็นเงินรางวัลในการ
ด าเนินโครงการต่างๆ 

5130739 ส.ส. – ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเลือกตั้ง หมายถึง ค่าใช้จ่ายในลักษณะจ้างเหมาบริการที่จ่าย
เป็นรายเดือนตามสัญญาจ้างเหมาบริการเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ๑๒ 
   



 
 

 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  
ค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

๑. ค่าตอบแทน  
- ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
- ผู้ช่วยผู้ตรวจการฯ 

(๑) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง 
(๒) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน 
(๓) ส าเนาแบบ ผตล.จว.๓ 
(๔) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
 

๑. ค่าตอบแทน 
- คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้ง 
- ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้ง 
- อนุกรรมการประจ าอ าเภอ 
- เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานประจ า
เขตเลือกตั้ง/ประจ าอ าเภอ 
 

(๑) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง อนุกรรมการประจ า เขต 
(อ าเภอ) หรือเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 
(๒) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน  
(๓) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน  

๒ . ค่ า ใช้ จ่ าย ในการเดิ นทางไป
ปฏิบัติงาน 

(๑) หนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน  
(๒) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
(๓) หลักฐานการจ่ายเงินค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าที่พัก 
(๔) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
หรือหนังสือขออนุมัติส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
แล้วแต่กรณี  
 

๓. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาท าการ 

(๑) ค าสั่งหรือหนังสืออนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ  
(๒) บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ  
(๓) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ  
(๔) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท า
การ  
 

๔. ค่าตอบแทนการในวันอบรม 
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง / 
กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางใน
เขต/นอกเขตเลือกตั้ง /กรรมการ
นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง / เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 

(๑) แผนงานการอบรม 
(๒) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง / กรรมการ
ประจ าที่เลือกตั้งกลางในเขต/นอกเขตเลือกตั้ง  / กรรมการนับคะแนน
บัตรเลือกตั้ง / เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
(๓) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนวันอบรม  
(๔) หนังสือขออนุมัติส่งใช้เงินยืมค่าตอบแทนวันอบรม  
 

 
         ๑๓ 



 
 

 
ค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

๕. ค่าตอบแทนกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง ในวันรับวัสดุอุปกรณ์ 

(๑) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง / 
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง /กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางในเขต/
นอกเขตเลือกตั้ง / กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง / เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 
(๒) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนวันรับวัสดุอุปกรณ์  
 (๓) หนังสือขออนุมัติส่งใช้เงินยืมค่าตอบแทนวันรับวัสดุอุปกรณ์  
 

๖ . ค่ า ต อ บ แ ท น ค ณ ะบุ ค ค ล /
บุคลากรช่วยงานธุรการ 

(๑) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะบุคคล/บุคลากรช่วยงานธุรการ 
(๒) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะบุคคล/บุคลากรช่วยงาน
ธุรการ  
(๓) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายหรือส่งใช้เงินยืมค่าตอบแทนคณะบุคคล/
บุคลากรช่วยงานธุรการ แล้วแต่กรณี  

๗. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานวัน
เลื อกตั้ งของประธานกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง /กรรมการ
ประจ าที่เลือกตั้งกลางในเขต/นอก
เขตเลื อกตั้ ง/ กรรมการประจ า
หน่ วย เลื อกตั้ ง  / กรรมการนั บ
คะแนนบัตรเลือกตั้ง / เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 

(๑) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง / 
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง /กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางในเขต/
นอกเขตเลือกตั้ง / กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง / เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 
(๒) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนวันปฏิบัติงาน  
(๓) หนังสือขออนุมัติส่งใช้เงินยืมค่าตอบแทนวันปฏิบัติงาน  
 

8. ค่ าพาหนะขนส่ งสิ่ งของและ
อุปกรณก์ารเลือกตั้ง 

(๑) ใบส าคัญรับเงินค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณก์ารเลือกตั้ง 
ในทีเ่ลือกตั้งพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
(๒) ใบส าคัญรับเงินค่าพาหนะขนส่งอุปกรณ์  
(๓) หนังสือขออนุมัติส่งใช้เงินยืม  

9. ค่าวัสดุส านักงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

๑0. การจ้างเหมาบริการ / ค่าจ้าง
พิมพ์เอกสาร / ค่าจ้างท าป้าย และ
ค่าจ้างจัดท าอาหารประกอบเลี้ยง 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

๑1. ค่าเช่าเต็นท์/ฉากกั้นหลังคูหา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

๑2. ค่าสาธารณูปโภค (๑) ใบแจ้งหนี้ (ถ้ามี) 
(๒) แบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
(๓) ใบเสร็จรับเงิน 

13. ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย (๑) ใบเบิกค่าโทรศัพท์ 
(๒) ใบส าคัญรับเงิน 
(๓) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

              ๑๔ 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบมอบฉันทะ 

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

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด............................. 
 

  ข้าพเจ้า...................................................ต าแหน่ง..................................................... .......               
กอง................................................กรม....................... ................จังหวัด.................................................... . 
อยู่บ้านเลขท่ี...................................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์.........................โทรศัพท์.................................................... 
 

  ขอมอบฉันทะให้.....................................ต าแหน่ง............................................................. .. 
กอง................................................กรม.......................................จงัหวดั......................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...................................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต...................... ........................ 
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์............................ ....................... 
เป็นผู้รับเงินดังต่อไปนี้แทนข้าพเจ้า 
  1. เงิน.................................... ............................................................................................. 
จ านวนเงิน.............................บาท (.................................................................................. ...............) 
  2. เงิน................................................................................................................................. 
จ านวนเงิน.............................บาท (.................................................................................. ...............) 
ทั้งนี้ เนื่องจาก ข้าพเจ้า................................................................................................... ............................... 
 

  ในการจ่ายเงินตามใบมอบฉันทะฉบับนี้ โปรดจ่ายเป็น.............(เช็ค)............................... 
พร้อมนี้ ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
     (ลงชื่อ).............................................ผู้มอบฉันทะ 
      (..........................................) 
 
     (ลงชื่อ).............................................ผู้รับมอบฉันทะ 
      (..........................................) 
 
     (ลงชื่อ)............................................พยาน  
      (..........................................) 
 

(ลงชื่อ)............................................พยาน  
      (......................................... .) 
หมายเหตุ             ค าอนุมัต ิ
โปรดแนบส าเนาบัตรประจ าตัว   อนุมัติให้จ่ายเงินตามใบมอบฉันทะนี้ได ้
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  (ลงชื่อ)......................................ผู้เบิก 
      ต าแหน่ง....................................... 
      วันที่..............................................  

 
ก – ๑ 



 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่........... จังหวัด............. โทร......................... 
ที่   ลต...........................................................................วันที.่................................................................................................ 
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงิน............................................................................... ......................................................................... 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.......................................................................... 
 

  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่......จังหวัด............................................ 
(ประจ าอ าเภอ..................) ต้องด าเนินการ................................. ....................................(เหตุผลความจ าเป็น).................... 
...........................จึงมีความประสงค์ขอยืมเงินจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.............................  
เพ่ือทดลองจ่ายเป็นค่า............................................(วัตถุประสงค์การยืมเงิน)……………………………………………………………. 
............................................................................................................................................................. .................................. 
 

  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ... ..........จังหวัด............................ พิจารณาแล้ว           
ขอมอบหมายให้.................................................................ต าแหน่ง........................................................................ .............. 
ยืมเงินจ านวน.................................บาท (................................................................................)  ตามรายละเอียดในสัญญา
การยืมเงินท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ 
       (.........................................) 
     ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที.่........... 
       จังหวัด.................................. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก – ๒ 
 



สัญญาการยืมเงิน 
 
ยื่นต่อ  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด....................................... ................... 

 
               เลขที่............................. 
                 วันครบก าหนด 
                ...................................... 

 
ข้าพเจ้า..............................................................................ต าแหน่ง............................ ........................................................... 
สังกัด.................................................................................จังหวัด............................... ........................................................... 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด........................................................... 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ............................................................................... ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
(ตัวอักษร...........................................................................) รวมเงิน (บาท) 

 
 
 
 
 

 

  
 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของ สนง.กกต.ทุกประการ และน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง พร้อมทั้ง  
เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบฯว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. ๒๕๖๑  
ภายใน................วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินยืมนี้  ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง  
ค่าเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจาก สนง.กกต.และทางราชการ ชดใช้จ านวนเงิน 
ที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 
ลายมือชื่อ......................................ผู้ยืม    วันที่...........................................  
 
 
เสนอ  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด........................ 
 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จ านวน.............................................บาท 
(...................................................... ................................................................) 
ลงชื่อ...........................................      วันที่......................................... 
ค าอนุมัติ 
 อนุมัติให้ยืมตามเง่ือนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน..................................................................บาท 
(................................................ ........................................................................) 
ลงชื่อผู้อนุมัติ......................................    วันที่........................................ 
 
ใบรับเงิน 
 ได้รับเงินยืมจ านวน...........................บาท (..........................................................................................) 
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน    วันที่...................................... 
 

 
 

ก – ๓ 
 



รายการส่งใช้เงินยืม 
 
ครั้ง
ที ่

 
วัน เดือน ปี 

รายการส่งใช้  
คงค้าง 

 
ลายมือชื่อผู้รับ 

 
ใบรับเลขท่ี เงินสด หรือ 

ใบส าคัญ 
จ านวนเงิน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
ก – ๔ 

 



ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.................................... 
ทะเบียนคุมเงินยืม 

ประจ าปีงบประมาณ.......................... 
 

ล าดับ
ที ่

เลขที่สัญญา
ยืมเงิน 

ชื่อผู้ยืม รายการ จ านวนเงิน วันที่จ่าย 
เงินยืม 

วันครบ 
ก าหนด 

วันที่ 
รับคืน 

หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ก - ๕ 



                                         บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่... จังหวัด........... โทร............... 
ที่   ลต..................................................................... ......วันที.่............................................................................ 
เรื่อง ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม....................................................................................................... .................... 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด............................................................ 
 

  ตามท่ี.......................................................ได้ยืมเงินตามสัญญายืมเงินเลขที่..... .................... 
ลงวันที่........................................เพ่ือเปน็ค่า........................(วัตถุประสงค์การยืม)........................................... 
เป็นเงิน............................บาท (...................................................................................)  นั้น 
 
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่......... จังหวัด....................  ได้ด าเนินการ
.....................................................................................เสร็จสิ้นแลว้ โดยมีค่าใช้จา่ยดังนี้ 
  ๑. ค่า...................................... ............  เป็นเงิน ...................................บาท 
  ๒. ค่า..................................................   เป็นเงิน....................................บาท 
  ๓. ค่า..................................................   เป็นเงิน....................................บาท 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ...................................บาท 
     (............................................................................................)  
  ดังนั้น จึงมีเงินสดคงเหลือเป็นเงิน................................. .........บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติส่งใช้เงินยืมตามสัญญาเงินยืมเลขที่.......................... 
 
 
      ลงชื่อ 
       (.........................................) 
     ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที.่........... 
       จังหวัด.................................. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ก - ๖ 



หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่..... จังหวัด............................/คณะอนุกรรมการประจ าเขตเลือกตั้ง(อ าเภอ)................................... 

 
 

ล าดับที่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน จ านวนเงิน ลายมือชื่อรับเงิน หมายเหตุ 
๑  ปธ.กกต.เขต     
๒  ผอ.กกต.เขต     
๓  (อนุ)กกต.เขต     
๔  (อนุ)กกต.เขต     
๕  (อนุ)กกต.เขต     
๖  (อนุ)กกต.เขต     
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     

  รวมเงิน (ตัวอักษร) (.............................................................................................)  
 
 
 
              ลงชื่อ 
               (................................................) 
              ต าแหน่ง................................................... 
                    ผู้จ่ายเงิน 
       

ก – ๗ 



หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่........ จังหวัด........................../ประจ าเขตเลือกตั้ง (อ าเภอ)....................... 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน จ านวนเงิน ลายมือชื่อรับเงิน หมายเหตุ 
๑  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ     
๒  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ     
๓  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ     
๔  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ     
๕  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ     
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     

  รวมเงิน (ตัวอักษร) (.............................................................................................)  
 
 
 
              ลงชื่อ 
               (................................................) 
              ต าแหน่ง................................................... 
                    ผู้จ่ายเงิน 

ก – ๘ 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่........จังหวัด................ โทร............ 
ที่   ลต........................................................... ................วันที.่............................................................ ................. 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่....จังหวัด.....................  

/ อนุกรรมการประจ าเขตเลือกตั้ง(อ าเภอ).................................................. 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด............................. .............................. 
 

  ตามค าสั่ง.............................................................................ที่... ............/................................... 
ลงวันที่..........................................เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่... / อนุกรรมการ
ประจ าเขตเลือกตั้ง (อ าเภอ).....................................เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น 
 

  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่......จังหวัด..................... / อนุกรรมการ
ประจ าเขตเลือกตั้ ง (อ า เภอ )........................ ........ ได้ปฏิบั ติหน้ าที่ ตามค าสั่ งดั งกล่ าว ตั้ งแต่วันที่
............................................   ถึงวันที่.......................................... (จ านวน..........วัน/เดือน) 
จึงเห็นควรขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .......... / 
อนุ ก ร รม การป ระจ า เขตเลื อกตั้ ง (อ า เภ อ )... .... .... . ... .... . ... ..... . ... .เป็ น เงิน . .... ..... .... .... ...บ าท 
(.....................................................................................)  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ 
       (.........................................) 
     ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง............ 
       จังหวัด.................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก – ๙ 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด........................โทร......................... 
ที่   ลต........................................................................... วันที.่................................................................... 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจการเลือกตั้ง/ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด............................... .......................... 
 

  ตามค าสั่ง.............................................................................ที่.............../.................... ............... 
ลงวันที่..........................................เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด...............  /ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น 
 

  บัดนี้ ผู้ ตรวจการเลือกตั้ งประจ าจั งหวัด ............................และ ผู้ ช่ วยปฏิบั ติ งาน                       
ได้ด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ประจ าเดือน...........................แล้วเสร็จ จึงเห็นควรขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด............................และ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น
.......................บาท (.....................................................................................)  ตามรายละเอียด ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 
 
      ลงชื่อ 
       (.........................................) 
     ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก – 10 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่...... จังหวัด.............. โทร....................... 
ที่   ลต...........................................................................วันที.่................................................................. .............. 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานประจ าเขตเลือกตั้งที่....... จังหวัด.......................  
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด............................................................. 
 

  ตามค าสั่ง.............................................................................ที่.............../................. .................. 
ลงวันที่..........................................เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานประจ าเขตเลือกตั้งที่................. จังหวัด
....................... /(ประจ าอ าเภอ........................)เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น 
 

  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง................................ 
จังหวัด.......................................... /(ประจ าอ าเภอ..........................................)ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งดังกล่าว 
ตั้งแต่วันที่.......................................ถึงวันที่................................... .........จึงเห็นควรขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่...........จังหวดั...................................                    
(ประจ าอ าเภอ............................) เป็นเงิน........................บาท (.......................................................................) 
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ 
       (.........................................) 
     ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่........ 
        จังหวัด................................ 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก – ๑1 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่......... จังหวัด..........................  
ที่   ลต........................................................................... วันที.่................................................................ ..... 
เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน......................................................................................................... 
 

เรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.......... จังหวัด.................................................  
 

  ตามที่  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการจัดอบรมสัมมนาในเรื่องการเงิน        
การบัญชี และการพัสดุ ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ..........................จังหวัด.......................... 
ในระหว่างวันที่........................................................ น้ัน 
 

  ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งที่..... จังหวัด.....................(ประจ าอ าเภอ...............)มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการเงิน และการพัสดุ 
ของการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่...... จังหวัด.........................../(ประจ าอ าเภอ.............) จึงขออนุมัติ        
เดินทางเข้าอบรมในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ในระหว่างวันที่........................................... ทั้งนี้ คณะกรรมการ      
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.......จังหวัด................................... ได้เห็นชอบให้ประธานฯเป็นผู้อนุมัติแล้ว
เมื่อการประชุมครั้งที่............../...................เมื่อวันที่............................................  
 

  (ถ้ามี) อนึ่ง ส าหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว 
หมายเลขทะเบียน........................................ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ 
       (.........................................) 
          เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 
      ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่... 
               จังหวัด................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก – ๑2 
 



สัญญายืมเงินเลขที่....................................วันที่................................................               ส่วนที่  ๑ 
ชื่อผู้ยืม....................................................................................จ านวนเงิน..............................บาท 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง..   
 จังหวัด.................................... 
 

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

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด................................... 
 

  ตามค าสั่ง / บันทึก ที่............................ลงวันที่.............................................ได้อนุมัติให้ 
ข้าพเจ้า.................................................................ต าแหน่ง............................................. .......................... 
สังกัด.....................................................................พร้อมด้วย....................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
เดินทางไปปฏิบัติงาน.......................................................................................................... ....................... 
................................................................................................... ................................................................ 
......................................................................................................... ........................โดยออกเดินทางจาก 
    บ้านพัก      ส านักงาน  ตั้งแต่วันที่................เดือน.................................พ.ศ.............เวลา..............น. 
และกลับถึง  บ้านพัก       ส านักงาน  วันที่.............เดือน...........................พ.ศ...........เวลา...........น. 
รวมเวลาไปปฏิบัติงานครั้งนี้......................วัน.....................ชัว่โมง 
 

   ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานส าหรับ     ข้าพเจ้า     คณะท างาน ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง................................................................จ านวน.........วัน  รวม.................. .........บาท 
ค่าเช่าที่พัก..............................................................................จ านวน.........วัน  รวม............ ..............บาท 
ค่าพาหนะ............................................................................................... ............รวม..........................บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น........................................................................................................รวม.... ......................บาท 
             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....................................บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)......................................................................................................... ....... 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย 
จ านวน...........................ฉบบั รวมท้ัง จ านวนเงินท่ีขอเบกิถูกต้องตามระเบยีบทุกประการ 
 
 
       ลงชื่อ...........................................ผู้รับเงิน  
             (.........................................) 
       ต าแหน่ง..............................................  
       วันที่............./.................../.................  
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- ๒ - 
 
           ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน                                  อนุมัติ 
   ที่แนบถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติให้เบิกได้ 
   ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่        ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติ 
         (................................................)                         (................................................)    
   ต าแหน่ง....................................................              ต าแหน่ง....................................................                     
     วันที่............./.................../.................                   วนัที่............../...................../................... 
 
   

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จ านวน...........................................บาท 
(.........................................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้อ งแล้ว 
 
 
ลงชื่อ............................................ผู้รับเงิน  ลงชื่อ.............................................ผู้จ่ายเงิน 
      (...........................................)         (..........................................) 
ต าแหน่ง...................................................   ต าแหน่ง.................................................... 
  วันที่......................................................     วันที่...................................................... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่...................................วันที่...................................... ........................................ 
 
 
หมายเหตุ.............................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
....................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
........................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................ ................... 
 
ค าชี้แจง   ๑. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ
เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของ
บุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 
    ๒. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับ
เงินกรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญาเงินยืม และวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 
    ๓. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ 
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ ๒)  
 

 
ก - ๑4 



ส่วนที่ ๒ 
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตที่...จังหวัด.........................../อนุกรรมการประจ าเขตเลือกตั้ง (อ าเภอ)  
/เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่....... จังหวัด.................................. 

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ..................................................ลงวันที่.............เดือน.....................................พ.ศ.................  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ค่าใช้จ่าย รวม ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเงิน 

หมายเหตุ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน      ตามสัญญาเงินยืมเลขที่...............วันที่................. 
 
 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)...................................................................................      ลงชื่อ.............................................ผู้จ่ายเงิน 
                            (..........................................) 
 ค าชี้แจง  ๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจ านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ         ต าแหน่ง................................................ 
  ๒. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม         วันที่........................................ 
      ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากเงินยืม 
  ๓. ผู้จ่ายเงิน หมายถึง ผู้ที่ขอยืมเงินจากส านักงานฯ และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคน เป็นผู้ลงลายมือชื่อ 

 

ก – ๑๕ 



ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง......./เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ า 

เขตเลือกตั้งที่........ จังหวัด.......................  
วัน เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 รวมทั้งสิ้น (บาท)   

 
  รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)...................................................................................  
 
  ข้าพเจ้า..............................................................ต าแหน่ง................................................. 
สังกัด.................................................................ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้รับเงินได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปเพ่ืองานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยแท้ 
 
       ลงชื่อ................................................. 
              (.............................................) 
       ต าแหน่ง............................................. 
               วันที่..................................... 
 

ก – ๑6 
 



 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.....จังหวัด................ โทร............. 
ที่   ลต........................................................................... วันที.่.......................................................................... 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน............................................................ ................. 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด........................................................ 
 

  ตามที่  ประธานกรรมการการเลือกตั้ งประจ าเขตเลือกตั้ ง ที่ ....จังหวัด .................... .
(อนุกรรมการประจ าเขตเลือกตั้ง (อ าเภอ)...................) อนุมัติให้............................................. ................
ต าแหน่ง................................................เดินทางไปปฏิบัติงาน  ณ............................ ..................................
ระหว่างวันที่................................ .................. น้ัน 
 

  บัดนี้......................................................ได้เสร็จสิ้นภารกิจ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานในครั้งนี้ เป็นเงิน..........................บาท (...........................................................)  ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ค่าเบี้ยเลี้ยง   เป็นเงิน  ......................................  บาท 
  2. ค่าที่พัก   เป็นเงิน  ....................................  บาท 
  3. ค่าพาหนะ   เป็นเงิน  ....................................  บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ....................................  บาท 
 

  เห็นควรเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานให้แก่.........................................ต่อไป  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ 
       (.........................................) 
     ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่......  
       จังหวัด............................. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก – ๑7 
 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่...จังหวัด.................... โทร...........  
ที่   ลต....................................................... ....................วันที.่................................................................. ......... 
เรื่อง ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ........................................................................................ ............. 
 

เรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.....จังหวัด............................................................. 
  

  ตามค าสั่ง.............................................................................ที่.............../.................... ..... 
ลงวันที่..........................................เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.. ...............
จังหวัด....................................เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น 
 

  เนื่องจาก.........................................(ระบเุหตุผลความจ าเปน็)......................................... 
จึงเห็นควรให้................................................ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ ตั้งแต่วันที่............................ ...... 
จนถึงวันที่........................................... โดยรายนามผู้ปฏบิตัิงานมีดังนี ้
  1. ........................................................ต าแหน่ง...........................................................   

2. ........................................................ต าแหน่ง................ ...........................................  
3. ........................................................ต าแหน่ง...........................................................   
4. ........................................................ต าแหน่ง.................. ......................................... 
ทั้งนี้ ให้อยู่ในความควบคุมของ............................................ต าแหน่ง..............................  
 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.............จังหวัด.....................................  
ได้ เห็ นชอบ ให้ ป ระธานฯ ลงน ามอนุ มั ติ ให้ ปฏิ บั ติ งานนอกเวลาท าการ เมื่ อ การประชุ ม  ครั้ งที่
............./..................เม่ือวันท่ี................................................. 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ 
       (.........................................) 
      ต าแหน่ง.................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก – ๑8 

 
 



บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานนอกเวลาท าการของผู้ปฏิบัติงาน 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่..... จังหวัด..................... 

วันที่........................................................ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
๖      
๗      
...      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 

      ลงชื่อ...............................................ผู้ควบคุม 
             (..........................................) 
      ต าแหน่ง.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก – ๑9 



ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต/อนุกรรมการประจ าเขตเลือกตั้ง (อ าเภอ)  
/เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานประจ าเขตเลือกตั้งที่..... จังหวัด...................... 

หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ 
ตั้งแต่วันที่...................................... 

 
ล าดั
บท่ี 

ชื่อ - นามสกุล อัตรา วันที่ จ านวน จ านวนเงิน ลายมือชื่อ วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ .. ชั่วโมง วันท าการ วันหยุด 

๑                    
                    
                    

๒                    
                    
                    

๓                    
                    
                    
                    

 
  จ านวนเงิน (ตัวอักษร)................................................................. 
 ขอรับรองว่าผู้ปฏิบัติงานข้างต้น ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการจริง 
 
   ลงชื่อ...........................................ผู้ควบคุม        ลงชื่อ.............................................ผู้จ่ายเงิน 
        (...........................................)               (............................................) 
           ต าแหน่ง..............................................                   ต าแหน่ง............................................ 

ก – ๒๐ 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่...จังหวัด.............. โทร..................... 
ที่   ลต........................................................... ................วันที.่.............................................................................. 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ..................................... .................................. 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด............................................................ 
 

  ตามที่ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่....จังหวัด..../ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ งที่........จังหวัด.............................ในการประชุมครั้งที่
. . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ มื่ อ วั น ที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ไ ด้ อ นุ มั ติ ใ ห้
...................................................................................ปฏิบั ติ งานนอกเวลาท าการ ในระหว่าง                     
วันที่..................................................ตามบันทึก ที่ ลต.........../................ ลงวันที่................ .......................... นั้น 
 

  บัดนี้...............................................................ได้ปฏิบัติ งานนอกเวลาท าการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมี
ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น น อ ก เว ล า ท า ก า ร  เป็ น เงิ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บ า ท 
(........................................................................... ..................)คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง     
ที่..........จังหวัด.............................................พิจารณาแล้ว เห็นควรเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ 
ให้แก่............................................................ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ 
             (..................................................)   
     ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.......... 
       จังหวัด.............................. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก – ๒1 
 



ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.......จังหวัด....................... 
 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในวันอบรม 

ประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี....หมู่ที่......ต าบล.......................อ าเภอ...................จังหวัด........................ 
วันที่อบรม........................................ 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง จ านวนเงิน ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑  ปธ.กปน.    
๒  กปน.    
๓  กปน.    
๔  กปน.    
๕  กปน.    
๖  จนท.รปภ.    
๗      
      
      
      
  รวมเงิน    

 
 

  รวมเงิน (ตัวอักษร) (..........................................................................) 
 
 
 
       ขอรับรองว่าถูกต้อง    (ลงชื่อ)           ผู้จ่ายเงิน 
        (.........................................) 
(ลงชื่อ)       ต าแหน่ง.............................................. 
 (...........................................)    วันที่.................................... 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.......  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก – ๒2 
 
 



ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.......จังหวัด....................... 
 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง (ใน/นอก)เขตเลือกตั้งในวันอบรม 

ประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี....หมู่ที่......ต าบล.......................อ าเภอ...................จังหวัด........................ 
วันที่อบรม........................................ 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง จ านวนเงิน ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑  ปธ.กรรมการ    
๒  กรรมการ    
๓  กรรมการ    
๔  กรรมการ    
๕  กรรมการ    
      
      
      
      
      
  รวมเงิน    

 
 

  รวมเงิน (ตัวอักษร) (..........................................................................) 
 
 
 
       ขอรับรองว่าถูกต้อง    (ลงชื่อ)           ผู้จ่ายเงิน 
        (.........................................) 
(ลงชื่อ)       ต าแหน่ง.............................................. 
 (...........................................)    วันที่.................................... 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.......  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ก – ๒๓ 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่....จังหวัด.................. โทร................  
ที่   ลต...........................................................................วันที.่.............................................................. ................. 
เรื่อง  ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม....................................................................................................... ............................ 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด............................. ......................... 
 

  ตามที่ .......................................................ได้ยืมเงินตามสัญญายืมเงินเลขที่.......... /.............. 
ลงวันที่...................................... เพ่ือเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในวันอบรมและ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นเงิน......................บาท (................... ............................................) น้ัน 
 

  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ....จังหวัด ......................ได้จัดอบรม
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
  ๑. ค่าตอบแทน.................................  เป็นเงิน .................................บาท 
  ๒. ค่า..............................................  เป็นเงิน.................................บาท 
  ๓. ค่า.............................................   เป็นเงิน.................................บาท 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       .................................บาท 
 

  ดังนั้น จึงมีเงินสดคงเหลือเป็นเงิน.....................................บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติส่งใช้เงินยืมตามสัญญาเงินยืมเลขที่.........../............. 
 
 
      ลงชื่อ 
             (..................................................)   
     ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่..... 
       จังหวัด................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก – ๒๔ 
 
 



ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่........จังหวัด.................................................. 
 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในวันรับวัสดุอุปกรณ์ 

ประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี....หมู่ที่......ต าบล.......................อ าเภอ...................จังหวัด........................ 
รับวัสดุอุปกรณ์วันที.่...................................... 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง จ านวนเงิน ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
๖      
๗      
๘      
๙      

๑๐      
  รวมเงิน    

 
 

  รวมเงิน (ตัวอักษร) (..........................................................................) 
 
 
 
       ขอรับรองว่าถูกต้อง    (ลงชื่อ)           ผู้จ่ายเงิน 
        (.........................................) 
(ลงชื่อ)       ต าแหน่ง.............................................. 
 (...........................................)    วันที่.................................... 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.......  
 

 
 
 
 
 

 
 

ก – ๒๕ 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่......จังหวัด..........................โทร............ 
ที่   ลต...........................................................................วันที.่............................................................................... 
เรื่อง ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม....................................................................................................... ......................... 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด............................................. 
 

  ตามที่ .....................................................ได้ยืมเงินตามสัญญายืมเงินเลขที่......... /.........       
ลงวันที่........................................... เพ่ือเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในวันรับวัสดุ
อุปกรณ์  เป็นเงิน..............................บาท (....................................................................) น้ัน 
 

  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่............จังหวัด.......................................      
ได้รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในวันรับวัสดุอุปกรณ์ จ านวน
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .ห น่ ว ย  ที่ ไ ด้ เ ส น อ ม า พ ร้ อ ม นี้  เ ป็ น เ งิ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บ า ท 
(................................................. ..................................................................) 
 

  ดังนั้น จึงมีเงินสดคงเหลือเป็นเงิน..............................บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติส่งใช้เงินยืมตามสัญญาเงินยืมเลขที่........../.............. 
 
 
      ลงชื่อ 
             (..................................................)   
     ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.... 
       จังหวัด......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก – ๒๖ 
 



 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่....จังหวัด........................โทร.............. 
ที่   ลต........................................................................... วันที.่............................................................................. 
เรื่อง ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม....................................................................................................... ......................... 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด............................................ 
 

  ตามที่ .........................................................ได้ยืมเงินตามสัญญายืมเงินเลขที่........ /........      
ลงวันที่............................. ........... เพ่ือเป็นค่าตอบแทนของคณะบุคคล/บุคลากรช่วยงานธุรการเป็นเงิน
...................................บาท (.................................................................................) น้ัน 
 

  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่. ..........จังหวัด......................... ได้รวบรวม
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะบุคคล/บุคลากรช่วยงานธุรการ จ านวน..............คน  ที่ได้เสนอ          
มาพร้อมนี้ เป็นเงิน.......................บาท (..........................................................................)  
 

  ดังนั้น จึงมีเงินสดคงเหลือเป็นเงิน..............................บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติส่งใช้เงินยืมตามสัญญาเงินยืมเลขที่......../............... 
 
 
      ลงชื่อ 
             (..................................................)   
        ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่....... 
       จังหวัด.................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก – ๒๗ 
 



 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.......จังหวัด....................... 
 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 

ประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี....หมู่ที่......ต าบล.......................อ าเภอ...................จังหวัด........................ 
เลือกตั้งวันที่........................................ 

 
 
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนเงิน (บาท)  
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าพาหนะ รวม 

๑  ปธ.กปน.      
๒  กปน.      
๓  กปน.      
๔  กปน.      
๕  กปน.      
๖  จนท.รปภ.      
๗        
๘        
๙        

๑๐        
  รวมเงิน      

 
 
 รวมเงิน (ตัวอักษร) (.................................................................)  
 
 
       ขอรับรองว่าถูกต้อง    (ลงชื่อ)           ผู้จ่ายเงิน 
        (.........................................) 
(ลงชื่อ)       ต าแหน่ง.............................................. 
 (...........................................)    วันที่.................................... 
   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.... 
   
 
 
 
 
 

ก – ๒๘ 
 



 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.......จังหวัด....................... 

 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่บันทึกผลรวมคะแนนผลการเลือกตั้ง 
ประจ าเขตเลือกตั้งที่.... จังหวัด........................ 

วันที่........................................ 
 

 
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนเงิน (บาท)  
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าพาหนะ รวม 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        
๖        
๗        
๘        
๙        

๑๐        
๑๑        
๑๒        
๑๓        
๑๔        
๑๕        
  รวมเงิน      

 
 
 รวมเงิน (ตัวอักษร) (.................................................................)  
 
 
       ขอรับรองว่าถูกต้อง    (ลงชื่อ)           ผู้จ่ายเงิน 
        (.........................................) 
(ลงชื่อ)       ต าแหน่ง.............................................. 
 (...........................................)    วันที่.................................... 
   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.... 
   

ก – ๒๙ 



ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.......จังหวัด....................... 
 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะท างานจัดการลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง 

ประจ าเขตเลือกตั้งที่.... อ าเภอ...................จังหวัด........................ 
วันที่........................................ 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง จ านวนเงิน ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
๖      
๗      
      
      
      
  รวมเงิน    

 
 

  รวมเงิน (ตัวอักษร) (.............................................................. ............) 
 
 
 
       ขอรับรองว่าถูกต้อง    (ลงชื่อ)           ผู้จ่ายเงิน 
        (.........................................) 
(ลงชื่อ)       ต าแหน่ง.............................................. 
 (...........................................)    วันที่.................................... 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.......  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก – ๓๐ 
 



ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.......จังหวัด....................... 
 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะท างานจ่ายหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง 

ประจ าเขตเลือกตั้งที่.... อ าเภอ...................จังหวัด........................ 
วันที่........................................ 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง จ านวนเงิน ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
๖      
๗      
๘      
๙      

๑๐      
๑๑      
๑๒      
๑๓      
๑๔      
๑๕      
๑๖      
๑๗      
๑๘      
๑๙      
๒๐      

  รวมเงิน    
 
 

  รวมเงิน (ตัวอักษร) (..........................................................................) 
 
 
 
       ขอรับรองว่าถูกต้อง    (ลงชื่อ)           ผู้จ่ายเงิน 
        (.........................................) 
(ลงชื่อ)       ต าแหน่ง.............................................. 
 (...........................................)    วันที่.................................... 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.......  

 
ก – ๓๑ 

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.........จังหวัด............................... 
ที่   ลต......................................................................... ..วันที.่................................................................... 
เรื่อง ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม....................................................................................................... .............. 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด............................... 
 

  ตามที่ .........................................................ได้ยืมเงินตามสัญญายืมเงินเลขที่........ /........      
ลงวันที่.................................... เพ่ือเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง     
เป็นเงิน.............................บาท (.........................................................................) น้ัน 
 

  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ . .......จังหวัด.........................................             
ได้รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  จ านวน.............
หน่วย ที่ได้เสนอมาพร้อมนี้ เป็นเงิน...............................บาท (............................................................................) 
 

  ดังนั้น จึงมีเงินสดคงเหลือเป็นเงิน..............................บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติส่งใช้เงินยืมตามสัญญาเงินยืมเลขที่......................... 
 
 
      ลงชื่อ 
             (..................................................)   
      ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.... 
       จังหวัด...............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก – ๓๒ 
 
 



ใบส าคัญรับเงิน 
 

     
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

      ประจ าเขตเลือกตั้ง.............. 
    อ าเภอ......................จังหวัด....................... 

     
      วันที่..............เดือน................................พ.ศ............... 
 
 ข้าพเจ้า...........................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี............ ............... 
ต าบล.....................................อ าเภอ.................................จงัหวัด....................................... ....................... 
ได้รับเงินจาก ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่.......... จังหวัด..................................... 
ดังรายการต่อไปนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน 
 
ค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง  
เลือกตั้งที่............หมู่ที่.........ต าบล...................อ าเภอ.................... 
จังหวัด............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมเงินทั้งสิ้น  
 
 จ านวนเงิน (ตัวอักษร) (................................................................) 
 
      ลงชื่อ................................................ผู้รับเงิน 
            (..............................................) 
 
      ลงชื่อ................................................ผู้จ่ายเงิน 
            (...............................................) 
 

 
ก - ๓๓ 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่......... จังหวัด....................โทร............ 
ที่   ลต........................................................................... วันที.่............................................................................. 
เรื่อง ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม........................................................................ ........................................................ 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.......................................... 
 

  ตามที่ .........................................................ได้ยืมเงินตามสัญญายืมเงินเลขที่ ......./.........      
ลงวันที่.................................... เพ่ือเป็นค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง และค่าบริหารจัดการ      
หน่วยเลือกตั้ง เป็นเงิน.........................บาท  (................................................................................) น้ัน 
 

  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที.่............... จังหวัด........................................ 
ได้รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง  และค่าบริหารจัดการ      
หน่วยเลือกตั้ ง  จ านวน.....................หน่วย ที่ ได้ เสนอมาพร้อมนี้   เป็นเงิน .................. ..........บาท 
(....................................................................................) 
 

  ดังนั้น จึงมีเงินสดคงเหลือเป็นเงิน..............................บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติส่งใช้เงินยืมตามสัญญาเงินยืมเลขที่......../.............. 
 
 
      ลงชื่อ 
             (..................................................)   
     ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่................ 
       จังหวัด................................. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก – ๓๔ 



 
 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

*ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน 
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561* 

 
*ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2550  
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553* 

 
*ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ พ.ศ. 2561* 
 

*ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม พ.ศ. 2561* 

 
 
 
 
 
 
 


