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คู่มือการใชจ้า่ยเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

ของส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ  าจงัหวดั 
ศูนยป์ฏิบตัิการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

ระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ส านักการคลงั   
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ค าน า 

 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑     

มาตรา ๒๔ ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน แนะน า อ านวยความสะดวก และ   

รายงานปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ เพ่ือ

ช่วยเหลือปฏิบติังานประกอบดว้ย  บุคลากรจากหลายหน่วยงาน ทั้งจากส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั 

หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไป ในการช่วยปฏิบัติงานในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา   

ซ่ึงผูท่ี้ไดร้บัแต่งตั้งน้ันจะตอ้งปฏิบติังานตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 

           การจดัการเลือกตั้งทุกครั้งท่ีผ่านมาประสบความส าเร็จดว้ยดี เน่ืองจากไดร้บัความร่วมมือ

จากผูป้ฏิบติังานทุกระดบั แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งยอมรบัว่าผูป้ฏิบตัิงานบางส่วนไม่คุน้เคยกบักฎหมาย          

ระเบียบท่ีน ามาใชใ้นการปฏิบัติงานจึงท าใหป้ระสบปัญหาอุปสรรคอยู่บา้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ท่ีต้อง

ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชจ้่ายงบประมาณ โดยตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าดว้ยการใชจ้่ายเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงก าหนดโครงสรา้งการบริหารจัดการ

ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไว ้๓ ระดบั คือ ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ ดงัน้ันเพ่ือใหก้าร

บริหารและการใชจ้่ายเงินงบประมาณในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจัดท า “คู่มือการใชจ้่ายเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั ศูนยป์ฏิบตัิการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

ระดับจงัหวดั และระดับอ าเภอ” ขึ้ นเพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนักงานเจา้หน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการบริหารและการใชจ้่ายงบประมาณในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้

มีความรู ้ความเขา้ใจ และปฏิบัติไดถู้กตอ้ง ซึ่งจะส่งผลใหก้ารเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยรวมประสบ

ความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

  สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณผูบ้ริหาร และพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่าน 

รวมทั้งบุคลากรจากส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั พนักงานรฐัวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไป 

ท่ีไดช้่วยปฏิบติังานดว้ยความทุ่มเทมาโดยตลอด และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มน้ีจะเป็นเคร่ืองมือใหก้บั

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวดั ศูนยป์ฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิก

วุฒิสภาระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ สามารถบริหารจดัการและใชจ้่ายงบประมาณในการเลือกสมาชิก

วุฒิสภาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และคงไวซ่ึ้งวินัยทางการเงินการคลัง อนัเป็นตัวช้ีวดัท่ีส าคญัของการเป็น

องคก์รท่ีมีมาตรฐานดา้นความโปร่งใสและตรวจสอบไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

                                                                                                 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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แผนภมิูวงจรการใชจ้า่ยเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
 
 
      

                      อนุมติัแผน 

 
 
 

                                      

                                     โอนเงิน                  แจง้รายละเอียดการจดัสรร   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   รายการท่ีอยูใ่นแผน 

ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/มติ กกต. 
              ผูม้ีอ านาจอนุมติัใหจ้่ายได ้

 

                             

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ส านกัการคลงั ส านกันโยบายและยุทธศาสตร ์

สนง.กกต.จว. 
ประเภทออมทรพัย ์

ประเภทกระแสรายวนั 

ศูนยป์ฏิบตัิการและประสานงาน

การเลือกสว.ระดบัจงัหวดั 

ประจ าเขตเลือกตั้ง 

ศูนยป์ฏิบตัิการและประสานงาน

การเลือกสว. ระดบัอ าเภอ 

ประจ าอ าเภอ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

สนง.กกต.จว. 
เบิกจ่าย 

จดัท าบญัชี / รายงาน 

 

ค่าสาธารณูปโภค 
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ผงัภูมิแสดงลกัษณะการใชจ้า่ยเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยสงัเขป 
 ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าตอบแทน

การปฏิบติังาน  
ค่าตอบแทน 
การปฏิบติังาน 
นอกเวลาท าการ 

ค่าใชจ้า่ยในการ

เดินทาง 
ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 

บุคลากรการเลือกตั้ง 
ค่าจา้งเหมา

บริการ 
รายงานการขอ

อนุมติัซ้ือ 

ค าสัง่ใหป้ฏิบติังาน 

หลกัฐานการ

ปฏิบติังาน 
บญัชีลงเวลา

การท างาน 

ค าสัง่อนุมติัให้

ไปปฏิบติังาน 
โครงการฝึกอบรม การด าเนินการจดัจา้ง 

รายงานการเดินทาง 
รายช่ือผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรม 

ส่งมอบงาน 

ตรวจรบั 

อนุมติั 

ส่งมอบของ 

ตรวจรบั 

ขออนุมติัจา่ยตาม 
ใบแจง้หน้ี/

ใบเสร็จรบัเงิน 

ขออนุมติัจา่ยตามอตัราท่ีก าหนด 
ขออนุมติัจา่ยตามใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จรบัเงิน 

จา่ยเป็นเช็ค 

ลงบญัชี/ท ารายงาน 
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 

------------------------------ 
 

    โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภา  

 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑  และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ 59/
๒๕๖๑ (19) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. 2561” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
  “การเลือกสมาชิกวุฒิ สภา” หมายความว่า การเลือกสมาชิกวุฒิ สภาของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  “คณะกรรมการ ”หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
  “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
  “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”หมายความรวมถึงส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 
  “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
  “ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด” หมายความ
รวมถึง ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 
  “ผู้อ านวยการการเลือก”หมายความว่า ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ แล้วแต่กรณี 
  “หน่วยงานสนับสนุน” หมายความว่า หน่วยราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ ้นใหญ่ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  รวมถึงสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  
ซึ ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ  
  “หลักฐานการจ่ายเงิน” หมายความว่า หลักฐานแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ
หรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 
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  “ใบส าคัญจ่าย” หมายความว่า แบบบันทึกการขออนุมัติ เพ่ือให้ผู้มีอ านาจพิจารณา 
ลงนามอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
  “ใบส าคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือแบบ
แทนใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชี  
เงินฝากธนาคารของผู้รับ 
  “เงินยืม” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ยืมตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน และให้
หมายความรวมถึงข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ กรรมการ 
การเลือกตั้ง คณะกรรมการระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด หรือผู้อ านวยการการเลือก แต่งตั้งหรือมอบหมายให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิ สภา หรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย   

 ข้อ ๕ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 กรณีที่มีเหตุจ าเป็น คณะกรรมการอาจก าหนด ยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความ 
ในระเบียบนี้ได ้
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

----------------------- 

 ข้อ ๖ การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม 

 ข้อ ๗ หลักฐานการรับจ่ายเงิน รายงานการรับจ่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติให้เป็นไป
ตามคู่มือปฏิบัติงานที่ส านักงานก าหนด 
   

หมวด ๒ 
การงบประมาณและการรับเงิน 

ส่วนที่ ๑ 
การงบประมาณ 

---------------------- 
 

 ข้อ ๘ ให้ส านักงานจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ

 ข้อ ๙ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ และวงเงินงบประมาณที่ไม่
เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัต ิ

 



7 
 

 

 
ส่วนที่ ๒ 

การรับเงินงบประมาณ 
--------------------- 

 
 ข้อ ๑๐ ให้ส านักงานน าเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาฝากธนาคารของรัฐหรือสถาบันการเงิน โดยเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์  และประเภทกระแส
รายวัน ดังนี้ 
 (๑) ส่วนกลาง ใช้ชื่อบัญชี “สนง.กกต.คชจ.ส.ว.”  
 (๒) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ใช้ชื่อบัญชี “สนง.กกต.จว. .. 
คชจ.ส.ว.”  
 (๓) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ใช้ชื่อบัญชี “ศสร. ที่  .. 
คชจ.ส.ว.” 

 ข้อ ๑๑ เงื่อนไขในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑๐ 
 (๑) ส่วนกลาง ให้เลขาธิการ หรือรองเลขาธิการ ที่เลขาธิการมอบหมาย ร่วมกับผู้อ านวยการ
ส านักการคลัง หรือรองผู้อ านวยการส านักการคลัง  หรือผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ลงลายมือชื่อร่วมกันในการสั่ง
จ่าย  
 (๒) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ให้ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ร่วมกับรองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด หรือพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อ
ร่วมกันในการสั่งจ่าย 
 (๓ ) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ให้ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริม
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ร่วมกับพนักงานของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองที่ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อร่วมกันในการสั่งจ่าย 
 

ส่วนที่ ๓ 
การรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

------------------------ 

 

 ข้อ ๑๒ การรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้คณะกรรมการ
ระดับอ าเภอแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในแต่ละวัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเงินค่าธรรมเนียมการสมัครส่ง
เป็นรายได้แผ่นดินพร้อมส าเนาใบน าฝากเงินการส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดภายในวันที่น าส่งรายได้แผ่นดิน หรืออย่างช้าในวันท าการถัดไป 

 ข้อ ๑๓ เมื่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับรายงานการน าส่ง
รายได้แผ่นดิน ให้จัดท าสรุปรายงานการรับจ่ายพร้อมส าเนาใบน าฝากให้ส านักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
สิ้นสุดการรับสมัคร 



8 
 

 

 
หมวด ๓ 

การจ่ายเงิน 
------------------------------ 

 ข้อ  ๑๔ การจ่ายเงินจะจ่ายได้เฉพาะรายการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายที่
ได้รับอนุมัติ และที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะกรรมการก าหนด และผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายอนุมัติให้
จ่ายได ้
  ทั้งนี้ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกจ่ายตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพ่ือประโยชน์  
ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

 ข้อ ๑๕ ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่าย 
 (๑) ส่วนกลาง ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการ หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย 
 (๒) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
 (๓) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ  
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
 

หมวด ๔ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

ส่วนที่ ๑ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

---------------------- 
  
 ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นรายการที่ก าหนดให้จ่ายในการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา  ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและส านักงาน หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายในลักษณะเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรืองบ
รายจ่ายอ่ืนที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน และให้หมายความรวมถึง รายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๑๗ ค่ าตอบแทน ได้แก่  เงินที่ จ่ ายตอบแทนให้แก่ประธานและกรรมการใน
คณะกรรมการระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี ผู้อ านวยการการเลือก พนักงาน
เจ้าหน้าที่ และบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบให้ปฏิบัติงานในการเลือกสมาชิกวุฒิสภายกเว้นเจ้าหน้าที่
ของส านักงาน ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายตามที่ส านักงานก าหนด  
 กรณีบุคคลที่ท าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง มากกว่าหนึ่งต าแหน่งให้ได้รับค่าตอบแทนในต าแหน่ง  
ที่สูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว 

 ข้อ ๑๘ ค่าใช้สอย ได้แก่ รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นค่าใช้สอย หรือค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ
ใดๆ  ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค ทัง้นี้ ให้เบิกจ่ายตามท่ีส านักงานก าหนด 

 ข้อ ๑๙ ค่าวัสดุ ได้แก่ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
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 (๑) ค่าวัสดุ ที่ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นต้น 
 (๒) ค่าวัสดุ ที่ใช้ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  เช่น บัตรเลือก หีบบัตร สายรัด คูหา เป็นต้น 

 ข้อ ๒๐ ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค  ให้ผู้มีอ านาจเบิกจ่าย 
ได้เท่าที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  ตามความจ าเป็น  เหมาะสม ประหยัด และเพ่ือประโยชน์ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
คือ 
 (๑) ค่าน้ าประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  ค่าโทรสาร  ค่าบริการไปรษณีย์  ค่าบริการดวง
ตราไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
 (๒) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร และ
โทรคมนาคม  เช่น  ค่าบริการอินเทอร์เน็ต  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม  ค่าวิทยุสื่อสาร  วิทยุติดตามตัว  เป็นต้น 
 (๓) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง  
 (๔) ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกของ
ส านักงานที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน 
 

ส่วนที่ ๒ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

----------------------- 
  
 ข้อ ๒๑ ให้น าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานมาใช้บั งคับกับประธาน และกรรมการในคณะกรรมการระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  หรือ
ระดับประเทศ แล้วแต่กรณี ผู้อ านวยการการเลือก และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเดินทางไปปฏิบัติงานในการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภา  

  ข้อ ๒๒ การเดินทางไปปฏิบัติงานของ  ประธาน และกรรมการในคณะกรรมการระดับ
อ าเภอ ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ ให้ประธานกรรมการระดับอ าเภอ เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงาน โดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับอ าเภอ  
 ให้ผู้เดินทางมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังนี้ 
 (๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
 (๒) ค่าเช่าที่พัก 
 (๓) ค่าพาหนะ  รวมถ ึงค ่า เช ่ายานพาหนะ  ค่า เชื ้อ เพล ิง  หรือ  พล ังงานส าหร ับ
ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม ค่าผ่านทาง และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน 
 ให้ผู้เดินทางที่มิได้เป็นพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ  
หรือกรรมการระดับอ าเภอ ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเทียบเท่า
พนักงานประเภทอ านวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเทียบเท่าลูกจ้าง  
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  
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 ข้อ ๒๓ การเดินทางไปปฏิบัติงานของ ประธานและกรรมการในคณะกรรมการระดับจังหวัด 
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามข้อ ๒๒ วรรคสอง และให้ประธาน
กรรมการระดับจังหวัด เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด 
 ให้ผู้เดินทางที่มิได้เป็นพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 
หรือกรรมการระดับจังหวัด ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเทียบเท่า
พนักงานประเภทบริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเทียบเท่าลูกจ้าง  ตาม
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๒๔ การเดินทางไปปฏิบัติ งานของ ประธานและกรรมการในคณะกรรมการ
ระดับประเทศ ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ และพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ให้น าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง หรือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 

ส่วนที่ ๓ 
การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ 

----------------------- 
 
 ข้อ ๒๕ ให้น าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการมาใช้บังคับกับประธานและกรรมการในคณะกรรมการระดับอ าเภอ หรือระดับ
จังหวัด แล้วแต่กรณี ผู้อ านวยการการเลือก และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการในการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภา  

  ข้อ ๒๖ ในการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการของประธาน และกรรมการในคณะกรรมการระดับ
จังหวัด หรือระดับอ าเภอ แล้วแต่กรณี ผู้อ านวยการการเลือก  และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ประธานกรรมการ
ระดับจังหวัด หรือประธานกรรมการระดับอ าเภอ เป็นผู้อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการระดับจังหวัด หรือคณะกรรมการระดับอ าเภอ แล้วแต่กรณ ี
 การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการผู้ขออนุมัติจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อน โดยให้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็น รวมทั้งระบุผู้ควบคุมการปฏิบัติงานไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้อนุมัติต้องค านึงถึงความเหมาะสมและ
ประโยชน์ของส านักงานเป็นหลัก 
 

ส่วนที่ ๔ 
การรับจ่ายเงินของหน่วยงานสนับสนุน 

----------------------- 
 ข้อ ๒๗ การรับจ่ายเงินของหน่วยงานสนับสนุนจากส านักงาน ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ  
หรือส านักงานโดยอนุโลม 
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ส่วนที่ ๕ 
การจ่ายเงินยืม 

--------------------------- 
 ข้อ ๒๘ การจ่ายเงินยืมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอจะจ่ายได้แต่เฉพาะผู้ยืมซึ่ง
เป็นกรรมการระดับอ าเภอ ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ที่ได้ท าหลักฐานการยืมตามแบบที่ก าหนด และผู้มี
อ านาจอนุมัติการจ่ายได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามหลักฐานการยืมเงินนั้น 
 ผู้ยืมจะต้องระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายในหลักฐานการยืม  และ
จะต้องใช้จ่ายเงินตามที่ระบุไว้ในหลักฐานการยืมเงินเท่านั้น 
 ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดเก็บหลักฐานการยืมและจัดท าทะเบียนคุมเงินยืม  แยกต่างหาก
จากค่าใช้จ่ายปกติของส านักงาน และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  

 ข้อ ๒๙ ผู้ยืมเงินสามารถยืมเงินได้ ตามกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ค่าตอบแทนที่จ่ายในลักษณะรายวันให้ผู้ปฏิบัติงาน 
  (๒) ค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์ของสถานที่เลือก  
  (๓) ค่าจ้างท าความสะอาดและดูแลสถานที่เลือก  
  (๔) ค่าเช่าเต็นท์ในสถานที่เลือก   
  (๕) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
  (๖) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามโครงการ 
  (๗) ค่าวัสดุส านักงานของศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับ
อ าเภอ 
  (๘) ค่าใช้จ่ายส าหรับสถานที่เลือกที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่พิเศษตามที่เลขาธิการก าหนด 
  (๙) ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆตามที่เลขาธิการก าหนด 

 ข้อ 30 ผู้ยืมเงินจะต้องส่งใช้ใบส าคัญคู่จ่ายพร้อมเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในสามสิบวัน เว้น
แต่การยืมเงินเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้ส่งใช้เงินยืมให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่กลับจากการปฏิบัติงาน 

 
หมวด ๕ 

การเงินและการบัญชี 
----------------------- 

 ข้อ 31 ให้ส านักงาน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และศูนย์ส่งเสริม
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  จัดท าบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
  ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนด โดยแยกการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินซึ่งประกอบด้วย ใบส าคัญรับเงิน ใบส าคัญจ่าย และใบส าคัญคู่จ่ายจากงบประมาณ
ปกต ิ
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 ข้อ ๓2 ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมการศึกษา
และการมีส่วนร่วมของพลเมือง  จัดท ารายงานการรับจ่ายเงิน สรุปรายงานการรับจ่ายเงิน และปิดบัญชีส่ง
ส านักงานภายในสี่สิบห้าวันนับถัดจากวันที่มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  หากมีความจ าเป็นให้ขอขยายระยะเวลา
ต่อเลขาธิการได้ไมเ่กินสามสิบวัน 
 
 
 

   ประกาศ ณ  วันที่         ตุลาคม   พ.ศ. 2561 
    
 
 
   (นายอิทธิพร  บุญประคอง) 
   ประธานกรรรมการการเลือกตั้ง 
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วิธีปฏิบตัิการรบัและจา่ยเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

๑. การรบัเงิน  
 ๑.๑ การรับเงินงบประมาณ ใหส้ านักงานน าเงินท่ีไดร้บัจดัสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใชจ้่าย   

ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาฝากธนาคารของรัฐหรือสถาบันการเงิน โดยเปิดบัญชีเงินฝากประเภท      

ออมทรพัย ์และประเภทกระแสรายวนั 
 ๑.๒ การรบัเงินค่าธรรมเนียมการสมคัรรบัเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
 การรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ใหค้ณะกรรมการ

ระดบัอ าเภอแต่งตั้งพนักงานเจา้หนา้ท่ีผูร้บัเงินและออกใบเสร็จรบัเงินค่าธรรมเนียมการสมคัร  

 ๑.๓ การน าส่งรายไดแ้ผ่นดิน 
๑.๓.๑ เมื่ อ ส้ิน เวลารับ เงินค่ าสมัครในแต่ละวัน  ให้พ นักงานเจ้าหน้า ท่ีน า เงิน

ค่าธรรมเนียมการสมัครส่งเป็นรายได้แผ่นดินโดยใชร้หัส G๙๐๐๑ ๒๙๐๐ ๑๐๐๐๐๐ (ตามแบบ       
ในภาคผนวก) พรอ้มส าเนาใบน าฝากเงินการส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดิน ส่งใหส้ านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ าจงัหวดัภายในวนัท่ีน าส่งรายไดแ้ผ่นดิน หรืออยา่งชา้ในวนัท าการถดัไป 
  ๑.๓.๒ เมื่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัไดร้บัรายงานการน าส่ง

รายไดแ้ผ่นดิน ใหจ้ดัท าสรุปรายงานการรบัจ่ายพรอ้มส าเนาใบน าฝากใหส้ านักงาน ภายในสิบหา้วนั

นับแต่วนัส้ินสุดการรบัสมคัร 
๒. การเปิดบญัชี 
 ๒.๑ ใหส้ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัและศูนยส์่งเสริมการศึกษาและการมี

ส่วนร่วมของพลเมืองเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ และประเภทกระแสรายวนั ดงัน้ี 
 (๑) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั ใชช่ื้อบญัชี “สนง.กกต.จว. .. 

คชจ.ส.ว.”  
 (๒) ศูนยส์่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ใชช่ื้อบัญชี “ศสร. ท่ี .. 

คชจ.ส.ว.” 

 ๒.๒ เง่ือนไขในการสัง่จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารตามขอ้ ๒.๑ 
 (๑) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวดั ใหผู้อ้ านวยการส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั ร่วมกบัรองผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจงัหวดั หรือพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวดั ท่ีไดร้บัมอบหมาย   

ลงลายมือช่ือร่วมกนัในการสัง่จ่าย 
    (๒) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ให้ผู ้อ านวยการศูนย์

ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ร่วมกบัพนักงานของศูนยส์่งเสริมการศึกษาและการมี

ส่วนร่วมของพลเมืองท่ีไดร้บัมอบหมายลงลายมือช่ือร่วมกนัในการสัง่จ่าย 
๓. การจา่ยเงิน 

๓.๑ การจ่ายเงินจะจ่ายไดเ้ฉพาะรายการตามแผนการใชจ้่ายเงินงบประมาณรายจ่ายท่ีไดร้ับ

อนุมติั และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะกรรมการก าหนด และผูม้ีอ านาจอนุมติัการจ่าย อนุมติัให้

จ่ายได ้
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๓.๒ ใหผู้อ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั เป็นผูอ้นุมติัการจ่ายเงิน

ค่าใชจ้่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยลงลายมือช่ืออนุมติัในใบส าคญัจ่าย 
๓.๓ การจ่ายเงินทุกรายการใหจ้่ายเป็นเช็ค และการเขียนเช็คสัง่จ่ายเงินใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 ๓.๓.๑ การจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้ี ในกรณีซ้ือหรือเช่าทรพัยสิ์นหรือจา้งท าของใหอ้อกเช็ค

สัง่จ่ายในนามของเจา้หน้ี ขีดฆ่าค าวา่ “หรือตามค าสัง่” หรือ “หรือผูถื้อ” ออก และขีดคร่อมดว้ย 
 ๓.๓.๒ การจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้ี นอกจากกรณีตาม ๓.๓.๑ ใหอ้อกเช็คสัง่จ่ายในนามของ

เจา้หน้ี ขีดฆ่าค าวา่ “หรือตามค าสัง่” หรือ “หรือผูถื้อ” ออก และจะขีดคร่อมหรือไมก็่ได ้
 ๓.๓.๓ ในกรณีสัง่จ่ายเงินด้วยเช็คเพ่ือเบิกเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสัง่จ่ายในนาม

ผูป้ฏิบติังานท่ีไดร้บัมอบหมาย และ ขีดฆ่าค าว่า “หรือตามค าสัง่” หรือ “หรือผูถื้อ” ออก หา้มออกเช็ค
โดยไม่ระบุช่ือผูร้บัเงิน 
     ๓.๓.๔ การเขียนหรือพิมพจ์ านวนเงินในเช็คท่ีเป็นตวัอกัษร ใหเ้ขียนหรือพิมพใ์หชิ้ดค าว่า 

“บาท” หรือขีดเสน้หน้าจ านวนเงิน อย่าใหม้ีช่องว่างท่ีจะเขียนหรือพิมพจ์ านวนเงินเพ่ิมเติมได ้และใหข้ีด
เสน้ตรงหลังช่ือสกุล ช่ือบริษัท หรือช่ือหา้งหุน้ส่วน จนชิดค าว่า “หรือตามค าสัง่” หรือ “หรือผู้ถือ” 
แลว้แต่กรณี โดยมิใหม้ีการเขียนหรือพิมพช่ื์อบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติมไดอี้ก 
 ๓.๔ เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าใชจ้่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวดั จัดเก็บแยกต่างหากจากค่าใชจ้่ายปกติ และใหป้ระทับตรา 

“ค่าใชจ้่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา” ไวบ้นใบส าคญัจ่าย 
 ๓.๕ กรณีการจ่ายเงิน หากผูร้บัเงินไม่สามารถมารบัเงินดว้ยตนเอง ตอ้งมอบฉันทะตามแบบท่ี

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด   พรอ้มแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนา

บตัรประจ าตวัขา้ราชการของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
๔. การยมืเงิน 
     ๔.๑ การยมืเงิน 
      คณะกรรมการระดับอ าเภอ ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ สามารถยืมเงินงบประมาณ

ค่าใชจ้่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั เพ่ือทดลอง

จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา กรณีดงัน้ี 
 (๑) ค่าตอบแทนท่ีจ่ายในลกัษณะรายวนัใหผู้ป้ฏิบติังาน 
 (๒) ค่าพาหนะขนส่งส่ิงของและอุปกรณข์องสถานท่ีเลือก 
 (๓) ค่าจา้งท าความสะอาดและดูแลสถานท่ีเลือก 
 (๔) ค่าเช่าเต็นทใ์นสถานท่ีเลือก 
 (๕) ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน 
 (๖) ค่าใชจ้่ายในการปฏิบติังานตามโครงการ 
 (๗) ค่าวสัดุส านักงานของศูนยป์ระสานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบัอ าเภอ 
              (๘) ค่าใชจ้่ายส าหรบัสถานท่ีเลือกท่ีมีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีพิเศษตามท่ีเลขาธิการก าหนด 

  (๙) ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ตามท่ีเลขาธิการก าหนด 
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     ๔.๒ ขั้นตอนการยมืเงิน  ใหผู้ย้ืมเงินด าเนินการดงัน้ี 
 (๑) จดัท าแบบขออนุมติัยืมเงินโดยระบุวตัถุประสงค ์และรายละเอียดการยืมเงินในสญัญาการ

ยืมเงิน  
 (๒) ท าสญัญาการยืมเงินจ านวน ๓ ฉบบั โดยมีสญัญาการยืมเงินตน้ฉบบั ๑ ฉบบั และส าเนา

สญัญาการยืมเงิน ๒ ฉบบั 
 (๓) เสนอผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั 
       ๓.๑ การใชจ้่ายเงินยืมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละรายการท่ีระบุในรายละเอียดสญัญา

การยืมเงิน 
       ๓.๒ ให้เจา้หน้าท่ีการเงินส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จัดเก็บ

หลกัฐานการยืม และจดัท าทะเบียนคุมเงินยืม แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินยืมค่าใชจ้่ายปกติ 
 

     ๔.๓ การส่งใชเ้งินยมื 
  ใหผู้ย้ืมส่งใชใ้บส าคญัคู่จ่าย และหรือเงินเหลือจ่าย (ถา้มี) ภายในก าหนดเวลาดงัน้ี 
  (๑) การยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน ใหส้่งใชเ้งินยืมใหเ้สร็จส้ินภายใน 

๑๕ วนั นับจากวนัท่ีกลบัจากการปฏิบติังาน 
  (๒) การยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภานอกเหนือจาก(๑) ใหส้่งใชเ้งินยืม

ใหเ้สร็จส้ินภายใน ๓๐ วนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัเงิน 
   (๓) ใหผู้ย้ืมเงินส่งใชใ้บส าคญัคู่จ่ายพรอ้มเงินเหลือจ่าย(ถา้มี)ของการยืมเงินครั้งก่อนใหเ้สร็จ
ส้ินก่อนจึงจะยืมเงินจ านวนใหมไ่ด ้
  (๔) ให้ผู ้ยืมเงินจัดท าแบบขออนุมัติส่งใช้เงินยืมตามแบบเสนอผู้อ านวยการส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั พรอ้มใบส าคญัคู่จ่ายเพื่อขออนุมติั 
  (๕)ใหเ้จา้หน้าท่ีผูร้บัเงินบนัทึกการรบัคืนเงินยืมในสญัญาการยืมเงิน พรอ้มออกใบเสร็จรบัเงิน 

(กรณีคืนเงินเหลือจ่าย) และหรือใบรบัใบส าคญั (กรณีส่งใชเ้ป็นใบส าคญัคู่จ่าย) ใหแ้ก่ผูย้ืมเงินไวเ้ป็น

หลกัฐานและท าเคร่ืองหมาย “จ่ายคืนเงินยืมเรียบรอ้ยแลว้” ในหลกัฐานการยืมเงินฉบบัท่ีส่งใชเ้งินยืม
และทะเบียนคุมเงินยืมทนัที 
๕. การเบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปปฏิบตังิาน 
     ๕.๑ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส  านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ  าจงัหวัด 
และศูนยป์ฏิบตักิารและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบัประเทศ 

  การเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั และศูนยป์ฏิบติัการและ

ประสานงานการเลือกวุฒิสภาระดบัประเทศ ใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ย

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน 

     ๕.๒ ศูนยป์ฏิบตักิารและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ 

   ๕.๒.๑ การอนุมตักิารเดินทางไปปฏิบตังิาน 
  ประธานกรรมการระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ แลว้แต่กรณีเป็นผูอ้นุมติัการเดินทางไปปฏิบติังานของบุคคล ดงัน้ี 
(๑) ประธานกรรมการ และกรรมการ   
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  (๒) ผูอ้ านวยการการเลือก  

  (๓) พนักงานเจา้หนา้ท่ี  ท่ีไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน    
   ๕.๒.๒ การเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปปฏิบตังิาน 
  (๑) ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ไดแ้ก่ 
   - ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
   - ค่าเช่าท่ีพกั 
 -  ค่าพาหนะ รวมถึง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช้ือเพลิง หรือพลงังานส าหรบั 
 ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจา้งคนหาบหาม และอ่ืนๆ ท านองเดียวกนั 

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการเดินทางไป

ปฏิบติังาน 
  (๒) ใหผู้เ้ดินทางท่ีมิไดเ้ป็นพนักงานและลูกจา้งของส านักงาน ซ่ึงด ารงต าแหน่งประธาน

กรรมการ หรือกรรมการระดับอ าเภอ ผูอ้ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ มีสิทธิไดร้บัค่าใชจ้่ายในการ

เดินทางเทียบเท่าพนักงานประเภทอ านวยการ และพนักงานเจา้หน้าท่ีมีสิทธิไดร้ับค่าใชจ้่ายในการ

เดินทางเทียบเท่าลูกจา้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการเดินทางไป

ปฏิบติังาน  
๖. ค่าตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาท าการ 
    ๖.๑  ส  านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส  านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ  าจงัหวัด 
ศูนยป์ฏิบตักิารและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบัประเทศ 

 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวดั และศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือก

วุฒิสภาระดับประเทศ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาท าการ 
    ๖.๒ ศูนยป์ฏิบตักิารและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ  
 ๖.๒.๑ การอนุมตักิารปฏิบตังิานนอกเวลาท าการ 
  ประธานกรรมการระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ  เป็นผูอ้นุมติัการปฏิบติังานนอกเวลาท าการของบุคคล ดงัน้ี 
  (๑) ประธานกรรมการ และกรรมการ   
  (๒) ผูอ้ านวยการการเลือก  

  (๓) พนักงานเจา้หนา้ท่ี  
 ๖.๒.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาท าการ 
  (๑) การปฏิบติังานนอกเวลาท าการในวนัท าการปกติ ใหม้ีสิทธิเบิกเงินค่าตอบแทน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการไดไ้ม่เกินวนัละส่ีชัว่โมง ในอตัราชัว่โมงละหา้สิบบาท 

เศษของชัว่โมงใหปั้ดท้ิง 
  (๒) การปฏิบติังานนอกเวลาท าการในวนัหยุดท าการ ใหม้ีสิทธิเบิกเงินค่าตอบแทน 

                การปฏิบติังานนอกเวลาท าการไดไ้มเ่กินวนัละเจ็ดชัว่โมง ไมร่วมเวลาหยุดพกั  
      ในอตัราชัว่โมงละหกสิบบาท เศษของชัว่โมงใหปั้ดท้ิง 
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(๓) การปฏิบติังานนอกเวลาท าการหลายช่วงเวลาภายในวนัเดียวกนั ใหนั้บเวลา   
      ปฏิบติังานทุกช่วงเวลารวมกนั เพ่ือเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา 
      ท าการส าหรบัวนัน้ัน 

  (๔) ผูป้ฏิบติังานผูใ้ดไดร้บัค่าตอบแทนอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั ในช่วงเวลาเดียวกบั 
      ท่ีตอ้งอยูป่ฏิบติังานนอกเวลาท าการ จะเบิกค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา 
      ท าการปกติไดเ้มื่องดเบิกค่าตอบแทนอ่ืน 

๗. การจดัหาพสัดุ 
         การจดัหาพัสดุใหถื้อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กฎกระทรวง และหนังสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 

๘. การบญัชี และการจดัท ารายงานการรบั-จา่ยเงิน 
         ๘.๑ ใหส้ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวดั จัดท าบัญชีตามแนวทางปฏิบัติท่ี

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
         ๘.๒ ใหส้ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั จดัท าสรุปรายงานการรบั-จ่ายเงิน 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา ตามแบบท่ีก าหนด พรอ้มปิดบัญชีภายใน ๔๕ วนั นับถัดจาก

วนัท่ีมีการเลือก 
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แนวทางปฏิบตัทิางบญัชีค่าใชจ้า่ยในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ  าจงัหวดั 
 
แนวทางการบนัทึกบญัชีการรบั - จา่ยเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
 ๑. ให้บันทึกการรับโอนจัดสรรเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจาก

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นรายไดเ้งินอุดหนุนฯ โดยใชช่ื้อบญัชีวา่ 
                     “ รายไดเ้งินอุดหนุนจากรฐับาล - ค่าใชจ้่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ”  
 ๒. ใหจ้ดัท าทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายค่าใชจ้่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
 ๓. ใหบ้นัทึกค่าใชจ้่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปรวมกบังบบริหาร 
     ส านักงานปกติของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั โดยใชช่ื้อบญัชีแยก 
     ตามประเภทรายจ่ายและรหสับญัชี 
 ๔. ใหจ้ดัท าสรุปรายงานการรบั - จ่ายเงินค่าใชจ้่ายในเลือกสมาชิกวุฒิสภา พรอ้มปิดบญัชี 
     ภายใน ๔๕ วนันับถดัจากวนัท่ีมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

 ๕. ใหจ้ดัเก็บเอกสารหลกัฐานใบส าคญัคู่จ่ายแยกแฟ้มต่างหากจากงบปกติ โดยใหถ่้ายส าเนา 
     เฉพาะหนา้ใบส าคญัจ่าย (PV) ใส่ไวใ้นแฟ้มงบปกติ และการเรียงล าดบัเลขท่ีใบส าคญัจ่าย 

    ใหใ้ชล้ าดบัเลขท่ีเรียงต่อกบัค่าใชจ้่ายของงบปกติ 
 

วิธีปฏิบตัใินการบนัทึกบญัชีและการรายงาน 
๑. วิธีปฏิบตัใินการบนัทึกบญัชี 
 ๑.๑ การรบัแจง้จดัสรรและรบัเงินโอนจากส่วนกลาง 
  - เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจากส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง บนัทึกบญัชีโดย 
   Dr. เดินสะพดั สนง.กกต.-ส่วนกลาง       xx   
    Cr. รายไดเ้งินอุดหนุนจากรฐับาล-ค่าใชจ้่ายในการเลือก ส.ว. xx 
   (สนง.กกต.จว. ไดร้บัแจง้จดัสรรเงินค่าใชจ้่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

เป็นเงิน xx บาท ตามหนังสือ สนง.กกต. ท่ี ลต........./..............ลว.................)  
  - เมื่อไดร้บัเงินโอนจากส่วนกลางเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ าจงัหวดั บนัทึกบญัชีโดย 
   Dr. เงินฝากธนาคาร-ออมทรพัย-์ธ.กรุงไทย(ส.ว.) xx   
    Cr. เดินสะพดั สนง.กกต.-ส่วนกลาง            xx 

(สนง.กกต.จว. ไดร้บัเงินค่าใชจ้่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นเงิน  
xx บาท ตามหนังสือ สนง.กกต. ท่ี ลต........./..............ลว.................)  
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 ๑.๒ การรบัเงินค่าธรรมเนียมสมคัรรบัเลือกสมาชิกวุฒิสภา (เงินรายไดแ้ผ่นดินตามใบน าฝาก 

Pay in slip G๙๐๐๑ ๒๙๐๐๑๐๐๐๐๐) 
- กรณี น าส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดินภายในวนัท่ีรบัเงิน ณ วนัท่ีน าส่งเงินเป็นรายไดแ้ผ่นดิน 
 Dr. เงินสดในมือ   xx 

    Cr. รายไดแ้ผ่นดิน    xx 
 Dr. รายไดแ้ผ่นดินน าส่งคลงั xx 

    Cr. เงินสดในมือ     xx 
 
  - กรณี น าส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดินไมท่นัในวนัท่ีรบัเงิน  

   Dr. เงินสดในมือ   xx 
    Cr. รายไดแ้ผ่นดิน-รอน าส่งคลงั   xx 
   น าส่งเงินในวนัถดัไป 

   Dr. รายไดแ้ผ่นดิน-รอน าส่งคลงั   xx 
    Cr. เงินสดในมือ     xx 

Dr. รายไดแ้ผ่นดินน าส่งคลงั   xx 
    Cr. รายไดแ้ผ่นดิน    xx 
 
 

 ๑.๓ การจา่ยเงินค่าใชจ้า่ยในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
  - เมื่อจ่ายเงินค่าใชจ้่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ใหบ้นัทึกรายการค่าใชจ้่ายในการ

เลือกสมาชิกวุฒิสภา เป็นส่วนหน่ึงของบัญชีค่าใชจ้่ายในงบบริหารส านักงานปกติของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั โดยใชช่ื้อบญัชีแยกตามรหสับญัชี 
   Dr. เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวนั ธ.กรุงไทย(ส.ว.) xx 
    Cr. เงินฝากธนาคาร-ออมทรพัย ์ธ.กรุงไทย(ส.ว.)  xx 
   Dr. ส.ว.-ค่า..................................   xx 
    Cr. เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวนั ธ.กรุงไทย(ส.ว.)           xx 
 
๒. การจดัท าสรุปรายงานการรบั-จา่ยเงินค่าใชจ้่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
 ใหจ้ัดท าสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินค่าใชจ้่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พรอ้มปิดบัญชี

ภายใน  ๔๕ วนันับถัดจากวนัท่ีมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และส่งรายงานฯ ดังกล่าวไปใหส้ านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ผังบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
   

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี ค าอธิบายรายการ 

5130600 5.1.3.6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา   

ระดับจังหวัด 
5130601 ส.ว. - ค่าตอบแทนผู้ตรวจการเลือกตั้ง/ผู้ช่วย

ปฏิบัติงาน 
หมายถึง ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าท่ีพัก/ค่าพาหนะ 
ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง และผู้ช่วยปฏิบัติงาน 

5130602 ส.ว. - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด 

หมายถึง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของประธาน/
กรรมการ 

5130603 ส.ว. - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ
ส าหรับพนักงานและลูกจ้าง สนง.กกต.จว. 

หมายถึง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ
ในการปฏิบัติงานการเลือก ส.ว. ส าหรับพนักงานและ
ลูกจ้าง สนง.กกต.จว. 

5130604 ส.ว. – ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ 
ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
การเลือกระดับจังหวัด 

หมายถึง ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือผู้อ านวยการ 
การเลือกระดับจังหวัด 

5130605 ส.ว. - ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและบริหารศูนย์
ปฏิบัติการและประสานงานการเลือก ส.ว.จว. 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและบริหารศูนย์
ปฏิบัติการและประสานงานการเลือก ส.ว.จว. เบื้องต้น 
ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าสาธารณูปโภค และ
รายการเบ็ดเตล็ด 

5130606 ส.ว. - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่มและ
เบ็ดเตล็ด 

หมายถึง ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ 
กระดาษสี กระดาษการ์ดสี ซองครุฑ เชือก กาว คลิปหู
ขาว ลวดเสียบกระดาษ กรรไกร ไม้บรรทัด เครื่องเย็บ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ แท่นตัดเทป เทปใส 
กระดาษกาวย่น เครื่องเหลาดินสอ ที่เจาะกระดาษ 
เครื่องตอกเลข หมึกเครื่องตอก เป็นต้น 

5130607 ส.ว. - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หมายถึง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของ สนง.
กกต.จว. 

5130608 ส.ว. - ค่าไปรษณียากร หมายถึง ค่าไปรษณียากร ของ สนง.กกต.จว. 
5130609 ส.ว. - ค่าไฟฟ้า น้ าประปา และค่า

สาธารณูปโภค  
หมายถึง ค่าไฟฟ้า น้ าประปา และค่าสาธารณูปโภค 
ของสนง.กกต.จว. 

5130610 ส.ว. - ค่าใช้จ่ายเดินทาง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
ส าหรับ ผอ.สนง.กกต.จว. พนักงานฯ และผู้ช่วยเหลือฯ 
ที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือก ส.ว. เดินทางไปปฏิบัติงาน 
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5130611 ส.ว. - ค่าจัดท าเอกสารผู้ผ่านการคัดเลือกระดับ
จังหวัด 

หมายถึง ค่าจัดท าเอกสารผู้ผ่านการคัดเลือกระดับ
จังหวัด 

5130612 ส.ว. - ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจ าสถานที่
เลือก ส.ว. 

หมายถึง ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจ าสถานที่เลือก 
ส.ว. 

5130613 ส.ว. - ค่าจัดหาป้ายปิดประกาศประจ าสถานที่
เลือก ระดับจังหวัด 

หมายถึง ค่าจัดหาป้ายปิดประกาศประจ าสถานที่เลือก 
ระดับจังหวัด 

5130614 ส.ว. - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระดับจังหวัด หมายถึง  คชจ.ที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมบุคลากร
ของส านักงาน และบุคลากรผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน
เลือก ส.ว. ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม พ.ศ. 2561 

5130615 ส.ว. - ค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับการเลือก ส.ว.  

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การเลือก ส.ว.  

5130616 ส.ว. - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับเก็บรักษา
อุปกรณ์สื่อสาร 

หมายถึง ค่าถุงซิปล็อคขนาด A4 

5130617 ส.ว. - ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ 
ส าหรับการอบรมและการลงคะแนนเลือก ส.ว. 
ระดับจังหวัด 

หมายถึง ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ส าหรับ
การอบรมและการลงคะแนนเลือกส.ว. ระดับจังหวัด 

5130618 ส.ว. - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของผู้สมัคร
เข้ารับเลือกและพนักงานเจ้าหน้าที่ ระดับ
จังหวัด 

หมายถึง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของผู้สมัครเข้า
รับเลือกและพนักงานเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด 

5130619 ส.ว. - ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้สมัครเข้ารับ
เลือก ระดับจังหวัด 

หมายถึง ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้สมัครเข้ารับเลือก 
ส าหรับจังหวัดที่มีผู้สมัครเกิน 300 คน  

5130620 ส.ว. - ค่าใช้จ่ายในการบันทึกภาพและเสียง 
ระดับจังหวัด 

หมายถึง  ค่าใช้จ่ายในการบันทึกภาพและเสียง ระดับ
จังหวัด 

5130621 ส.ว. - ค่าใช้จ่ายประจ าสถานที่เลือกระดับจังหวัด หมายถึง ค่าใช้จ่ายประจ าสถานที่เลือกระดับจังหวัด 
     วันอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ 
     - ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก/

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

     วันเลือก 
     - ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก/

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

     - ค่าพาหนะ 
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5130622 ส.ว. - โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
บทบาทพลเมือง กิจกรรม การเสริมสร้างดีเจ
ประชาธิปไตยชุมชน 

หมายถึง ค่าตอบแทนดีเจ เพ่ือด าเนินการจัดรายการ
วิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก/สถานีวิทยุชุมชน 

5130623 ส.ว. - โครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการ
จัดการก ากับและตรวจสอบการเลือกตั้ง 
กิจกรรม การสังเกตการณ์เลือกสมาชิกวุฒิสภา 

หมายถึง การจัดสรรงบประมาณให้ สนง.กกต.จว.
อนุมัติโครงการการสังเกตการณ์การเลือกสมาชิก
วุฒิสภาแก่องค์การเอกชน 

5130624 ส.ว. - โครงการผลิตสื่อให้ความรู้การ
ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีเครือข่ายเพ่ือ
ก าหนดกิจกรรมและสื่อในการให้ความรู้กระบวนการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภา/ผลิตสื่อ ได้แก่  
ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ไวนิล แผ่นพับ สารคดี 
ให้ความรู้ และสื่ออ่ืนๆ 

5130625 ส.ว. - โครงการให้ความรู้กระบวนการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา โดย ศส.ปชต. กิจกรรม 
ประสานงานติดตามและสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรม ศส.ปชต. 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทน วัสดุ  
เครื่องเขียนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 

5130626 ส.ว. - โครงการให้ความรู้กระบวนการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา โดย ศส.ปชต. กิจกรรม อบรม
ให้ความรู้การเลือกสมาชิกวุฒิสภา และอ านาจ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาแก่ผู้แทน ศส.ปชต. 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับโครงการดังกล่าว 

5130627 ส.ว. - โครงการให้ความรู้กระบวนการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา โดย ศส.ปชต. กิจกรรม รณรงค์
ให้ความรู้กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับโครงการดังกล่าว 

5130628 ส.ว. - ค่าใช้จ่ายในการอ านวยการและ
ประสานงานการข่าว/ศูนย์ประสานงานการ
สืบสวน 

หมายถึง ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา คชจ.ในการจัดศูนย์
ประสานงานและคชจ.ในการประสานงาน เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์ ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ปฏิบัติงานกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 

5130629 ส.ว. - ค่าใช้จ่ายชุดเคลื่อนที่เร็ว หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับชุดเคลื่อนที่เร็ว 
5130630 ส.ว. – ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการ 

ท าส านวนสืบสวนหรือไต่สวน 
หมายถึง ค่าตอบแทนในการท าส านวน ค่าใช้จ่ายใน
การท าส านวน เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าป่วยการ
พยาน ค่าล่ามแปลภาษา ค่าใช้จ่ายในการน าส านวนมา
เสนอ กกต. เป็นกรณีเร่งด่วน 

5130631 ส.ว. - ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
สืบสวนและไต่สวน 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในการสลับพื้นทีป่ฏิบัตงิาน
สืบสวนฯ 
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ระดับอ าเภอ 
5130632 ส.ว. - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการระดับอ าเภอ 
หมายถึง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของประธานระดับ
อ าเภอ และกรรมการระดับอ าเภอ 

5130633 ส.ว. - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

หมายถึง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
การเลือกระดับอ าเภอ 

5130634 ส.ว. - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

หมายถึง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง
หน่วยงานของรัฐ 

5130635 ส.ว. – ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
การเลือกระดับอ าเภอ 

หมายถึง ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือผู้อ านวยการ 
การเลือกระดับอ าเภอ 

5130636 ส.ว. - ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและบริหารศูนย์
ปฏิบัติการและประสานงานการเลือก ส.ว. 
อ าเภอ 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและบริหารศูนย์
ปฏิบัติการและประสานงานการเลือก ส.ว. อ าเภอ 
ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าสาธารณูปโภค และรายการ
เบ็ดเตล็ด 

5130637 ส.ว. - ค่าเอกสารแนะน าตัวผู้สมัครรับเลือก 
ส.ว. ระดับอ าเภอ 

หมายถึง  ค่าเอกสารแนะน าตัวผู้สมัครรับเลือก ส.ว. 
ระดับอ าเภอ 

5130638 ส.ว. - ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจ าสถานที่
เลือก ส.ว. อ าเภอ 

หมายถึง ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจ าสถานที่เลือก 
ส.ว. อ าเภอ 

5130639 ส.ว. - ค่าจัดหาป้ายปิดประกาศประจ าสถานที่
เลือกระดับอ าเภอ 

หมายถงึ ค่าจัดหาป้ายปิดประกาศประจ าสถานที่เลือก
ระดับอ าเภอ 

5130640 ส.ว. - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระดับอ าเภอ หมายถึง  คชจ.ที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมบุคลากร
ของส านักงาน และบุคลากรผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน
เลือก ส.ว. ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม พ.ศ. 2561 

5130641 ส.ว. - ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ 
เลือก ส.ว. ระดับอ าเภอ 

หมายถึง ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ส าหรับ
การอบรมและการลงคะแนนเลือกส.ว. ระดับอ าเภอ 

5130642 ส.ว. - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้สนใจจะ
สมัครรับเลือกเป็น ส.ว. ระดับอ าเภอ 

หมายถงึ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้สนใจจะสมัครรับ
เลือกเป็น ส.ว. ระดับอ าเภอ 

5130643 ส.ว. - ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้สมัครเข้ารับ
เลือก ระดับอ าเภอ 

หมายถึง ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้สมัครเข้ารับเลือก 
ส าหรับอ าเภอท่ีมีผู้สมัครเกิน 300 คน  

5130644 ส.ว. - ค่าใช้จ่ายในการบันทึกภาพและเสียง 
ระดับอ าเภอ 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการบันทึกภาพและเสียง ระดับ
อ าเภอ 
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5130645 ส.ว. - ค่าใช้จ่ายประจ าสถานที่เลือกระดับอ าเภอ หมายถึง ค่าใช้จ่ายประจ าสถานที่เลือกระดับอ าเภอ 
     วันอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ 

     - ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก/
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

     วันเลือก 
     - ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก/

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

     - ค่าพาหนะ 
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ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ  าจงัหวดั..................... 
สรุปรายงานการรบั-จา่ยเงินค่าใชจ้า่ยในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

                              ณ   วนัที่............เดือน................. พ.ศ......  
 

       (หน่วย : บาท) 
     รบัเงินโอนจดัสรรค่าใชจ้่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา                xxx 
     บวก - ดอกเบ้ียรบั (ณ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑)    xx 

 - ดอกเบ้ียรบั (ตอนปิดบญัชีเงินฝากธนาคาร)    xx  xxx 
     หกั  จ่ายค่าใชจ้่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา    
 - ส.ว. ค่าตอบแทนผูต้รวจการเลือกตั้งและผูช้่วยปฏิบติังาน   xx 
 - ส.ว.ค่าตอบแทนการปฏิบติังานของคณะกรรมการระดบัจงัหวดั  xx 
 - ส.ว.ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาท าการส าหรบัพนักงาน 
          และลกูจา้ง สนง.กกต.จว.      xx 
 - ส.ว. ค่าใชจ้่ายในการจดัตั้งและบริหารศูนยป์ฏิบติัการและประสาน 
          งานการเลือก ส.ว. จงัหวดั      xx 
 - ส.ว. ค่าวสัดุอุปกรณ ์ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมและเบ็ดเตล็ด   xx 
 - ส.ว. ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน      xx 
 - ส.ว. ค่าไฟฟ้า น ้าประปา และค่าสาธารณูปโภค    xx 
 - ส.ว. ค่าใชจ้่ายเดินทาง       xx 
 - ส.ว. ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมระดบัจงัหวดั    xx 
 - ส.ว. ค่าใชจ้่ายประจ าสถานท่ีเลือกระดบัจงัหวดั    xx 
 - ส.ว. ค่าตอบแทนการปฏิบติังานของคณะกรรมการระดบัอ าเภอ  xx 
 - ส.ว. ค่าตอบแทนการปฏิบติังานของผูอ้ านวยการการเลือกระดบัอ าเภอ xx   

- ส.ว. ค่าเอกสารแนะน าตวัผูส้มคัรรบัเลือก ส.ว. ระดบัอ าเภอ  xx 
 - ส.ว. ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมระดบัอ าเภอ    xx   xxx 
   ฯลฯ 
เงินคงเหลือสุทธิส่งคืนส่วนกลาง         xxx 
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หลกัฐานประกอบการเบิกจา่ยเงินค่าใชจ้า่ยในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
ค่าใชจ้า่ย หลกัฐานประกอบการเบิกจา่ยเงิน 

๑.ค่าตอบแทนผูต้รวจการเลือกตั้ง/ผูช้่วย

ปฏิบติังาน 

(๑) ส าเนาค าสั ่งแ ต่งตั้ งผู ้ตรวจการเลือกตั้ ง/ผู้ช่ วย

ปฏิบติังาน 
(๒) แบบรายงาน ผตล.จว.๓ 
(๓) หลกัฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน 
(๔) แบบขออนุมติัเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

๒. ค่าตอบแทน 
- คณะกรรมการระดบัอ าเภอ  
- คณะกรรมการระดบัจงัหวดั 
- ผูอ้ านวยการการเลือกระดบัอ าเภอ 
- ผูช้่วยเหลือการปฏิบติังานของ 
  ผูอ้ านวยการการเลือกระดบัจงัหวดั 

 -ผูช้่วยเหลือการปฏิบติังานของ   
   ผูอ้ านวยการการเลือกระดบัอ าเภอ 

(๑) ส าเนาค าสัง่แต่งตั้ง 
(๒) หลกัฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน  
(๓) แบบขออนุมติัเบิกจ่ายค่าตอบแทน  

๓. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ า

สถาน ท่ี เลือก/เจ้าหน้ า ท่ี รักษาความ

ปลอดภัย/เจ้าหน้าท่ี รักษาความสงบ

เรียบรอ้ย  

(๑) ส าเนาค าสัง่แต่งตั้ง 

(๒) หลกัฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน 
(๓) แบบขออนุมติัส่งใชเ้งินยืมค่าตอบแทน 

๔. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน 
 
 
 
 

(๑) แบบขออนุมติัเดินทางไปปฏิบติังาน  
(๒) ใบเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน  
(๓) หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏิบติังาน 
(๔) แบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการเดินทางไป

ปฏิบติังานหรือแบบขออนุมติัส่งใชเ้งินยืมค่าใชจ้่ายในการ

เดินทางไปปฏิบติังาน แลว้แต่กรณี  

๕. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ท าการ 

(๑) ค าสัง่หรือแบบอนุมติัใหป้ฏิบติังานนอกเวลาท าการ 
(๒) บญัชีลงเวลาปฏิบติังานนอกเวลาท าการ 
(๓) หลกัฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังาน 
นอกเวลาท าการ 
(๔) แบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาท าการ 

๕. ค่าตอบแทนอ่ืน (๑) ส าเนาค าสัง่แต่งตั้ง 
(๒) หลกัฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน 
(๓) แบบขออนุมติัส่งใชเ้งินยืมค่าตอบแทน 
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ค่าใชจ้า่ย หลกัฐานประกอบการเบิกจา่ยเงิน 
๖. ค่าวสัดุอุปกรณ ์ ตามพระราชบญัญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กฎกระทรวง และหนังสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 

๗. การจา้งเหมาบริการ  ตามพระราชบญัญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กฎกระทรวง และหนังสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 

๘. ค่าสาธารณูปโภค (๑) ใบแจง้หน้ี (ถา้มี) 
(๒) แบบขออนุมติัเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
(๓) ใบเสร็จรบัเงิน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
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แบบรายงานการรบัเงินค่าธรรมเนียมการรบัสมัครสมาชิกวุฒิสภา 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั .................................. 

ประจ าวนัท่ี ........ เดือน ............................... พ.ศ. ............ 

ล า 

ดบั

ท่ี 

อ าเภอ 
จ านวนผูส้มคัร  

(ราย) 

จ านวนเงิน 

ค่าธรรมเนียมการสมคัร 

(บาท) 

จ านวนเงินค่าธรรมเนียม 

การสมคัรสะสม 

(บาท) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 รวม    

 

รวมเงินทั้งส้ิน   (.......................................................................................................................) 

 

(ลงช่ือ).............................................................ผูจ้ดัท ารายงาน 

       (                                                  ) 

 

  (ลงช่ือ)..................................................................... 

                                     (                                                  ) 

ผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั.............................. 

หมายเหตุ ใหส้ าเนาใบน าฝากเงินธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไปพรอ้มกบัแบบรายงาน 

 ส่งทางโทรสาร   02-143-8608, 02-143-8609 
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ใบมอบฉนัทะ 
 

วนัท่ี..........เดือน...........................พ.ศ............ 
 

เรียน ผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั............................. 
 

  ขา้พเจา้...................................................ต าแหน่ง............................................................ 

กอง................................................กรม.......................................จงัหวดั.................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี...................................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์.............................................. 
 

  ขอมอบฉนัทะให.้....................................ต าแหน่ง............................................................. 
กอง................................................กรม.......................................จงัหวดั.................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี...................................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์.............................................. 
เป็นผูร้บัเงินดงัต่อไปน้ีแทนขา้พเจา้ 
  1. เงิน............................................................................................................................... 
จ านวนเงิน.............................บาท (.................................................................................................) 
  2. เงิน............................................................................................................................... 
จ านวนเงิน.............................บาท (.................................................................................................) 
ทั้งน้ี เน่ืองจาก ขา้พเจา้............................................................................................................................... 
 

  ในการจ่ายเงินตามใบมอบฉนัทะฉบบัน้ี โปรดจ่ายเป็น.............(เช็ค)............... 
พรอ้มน้ี ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

     (ลงช่ือ).............................................ผูม้อบฉนัทะ 
      (..........................................) 

     (ลงช่ือ).............................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
      (..........................................) 

     (ลงช่ือ)............................................พยาน 
      (..........................................) 

(ลงช่ือ)............................................พยาน 
      (..........................................) 
หมายเหตุ             ค าอนุมติั 
โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวั   อนุมติัใหจ้่ายเงินตามใบมอบฉนัทะน้ีได ้
ผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  (ลงช่ือ)......................................ผูเ้บิก 
      ต าแหน่ง....................................... 
      วนัท่ี.............................................. 
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บนัทึกขอ้ความ 

 

ส่วนราชการ ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั.........................โทร...... 
ที่  .................................................................................วนัที่.................................................................... 
เรื่อง ขออนุมติัยืมเงิน.......................................................................................................................... 

เรียน ผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั....................................... 

  ดว้ย ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกระดับ........................ตอ้งด าเนินการ

.................................(เหตุผลความจ าเป็น)................ ........................จึงมีความประสงค์ขอยืมเงินจาก

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง................. เพ่ือทดลองจ่ายเป็นค่า.............................(วตัถุประสงค์

การยืมเงิน)................................... 

  ศูนยป์ฏิบัติการและประสานงานการเลือกระดับ.....................................พิจารณาแลว้ 

ขอมอบหมายให.้.....................................................ต าแหน่ง...........................................ยืมเงินจ า นวน

............................บาท (.................................................. ....................) ตามรายละเอียดในสัญญา 

การยืมเงินท่ีเสนอมาพรอ้มน้ี 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติั 
 
 
      ลงช่ือ 
       (.........................................) 
                      ผูอ้ านวยการการเลือกระดบั............... 
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สญัญาการยืมเงิน 

 
ยื่นต่อ  ............................................... 

เลขท่ี............................. 
วนัครบก าหนด 

...................................... 

 
ขา้พเจา้..............................................................................ต าแหน่ง........................................................... 
สงักดั.................................................................................จงัหวดั................................................... 
มีความประสงคข์อยมืเงินจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั....................... 
เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการ............................................................................... ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 
 

 
(ตวัอกัษร....................................................) รวมเงิน (บาท) 

 
 

 

 

  
 ขา้พเจา้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของ สนง.กกต.ทุกประการ และน าใบส าคัญคู่จ่าย        

ท่ีถูกตอ้ง พรอ้มทั้ง เงินเหลือจ่าย (ถา้มี) ส่งใชภ้ายในก าหนดไวใ้นระเบียบฯ วา่ดว้ยการใชจ้่ายเงินในการ

เลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใน........วนั นับแต่วันท่ีไดร้ับเงินยืมน้ี   ถ้าขา้พเจา้ไม่ส่งตาม

ก าหนด ขา้พเจา้ยินยอมใหห้กัเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าเบ้ียหวดั บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใด ท่ีขา้พเจา้

จะพึงไดร้บัจาก สนง.กกต. และทางราชการ ชดใชจ้ านวนเงินท่ียืมไปจนครบถว้นไดท้นัที 
 
ลายมือช่ือ......................................ผูย้ืม    วนัท่ี........................................... 
 
เสนอ  ผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั........................ 
 ไดต้รวจสอบแลว้ เห็นสมควรอนุมติัใหย้ืมตามใบยืมฉบบัน้ีได ้จ านวน............................บาท 
(................................................................) 
 
ลงช่ือ...........................................     วนัท่ี......................................... 

ค าอนุมตัิ 
 อนุมติัใหย้ืมตามเง่ือนไขขา้งตน้ได ้เป็นเงิน......................................บาท 
(........................................................................................) 
 
ลงช่ือผูอ้นุมติั......................................    วนัท่ี........................................ 

ใบรบัเงิน 
 ไดร้บัเงินยืมจ านวน.......................บาท (.......................................................) 
ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ 
ลงช่ือ...............................................ผูร้บัเงิน   วนัท่ี...................................... 
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รายการส่งใชเ้งินยืม 

ครั้ง

ที ่
 

วนั เดือน ปี 
รายการส่งใช ้  

คงคา้ง 
ลายมือช่ือ

ผูร้บั 
 

ใบรบัเลขที่ เงินสด หรือ 

ใบส าคญั 
จ านวนเงิน 
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บนัทึกขอ้ความ 

 

ส่วนราชการ  ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั...................โทร........... 
ที่  ..............................................................................วนัที่.................................................................... 
เรื่อง ขออนุมติัส่งใชเ้งินยืม............................................................................................................ 

เรียน ผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั....................................... 
 
  ตามท่ี.......................................................ไดย้ืมเงินตามสญัญายืมเงินเลขท่ี..................... 
ลงวนัท่ี........................................เพ่ือเป็นค่า........................(วตัถุประสงคก์ารยืม).................................... 
เป็นเงิน............................บาท (...................................................................................) น้ัน 

  ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั................................... 
ไดด้ าเนินการ.....................................................................................เสร็จส้ินแลว้ โดยมีค่าใชจ้่ายดงัน้ี 
  ๑. ค่า..................................................  เป็นเงิน ...................................บาท 
  ๒. ค่า..................................................  เป็นเงิน....................................บาท 
  ๓. ค่า..................................................  เป็นเงิน....................................บาท 
      รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ...................................บาท 
  ดงัน้ัน จึงมีเงินสดคงเหลือเป็นเงิน..........................................บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติัส่งใชเ้งินยืมตามสญัญาเงินยืมเลขท่ี.......................... 
 
 
      ลงช่ือ 
       (.........................................) 
              ผูอ้ านวยการการเลือกระดบั.......................... 
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ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ  าจงัหวดั.................................... 
ทะเบียนคุมเงินยมื 

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

ล าดบั

ที ่
เลขที่สญัญา

ยมืเงิน 
ช่ือผูย้มื รายการ จ านวนเงิน วนัที่จา่ย 

เงินยมื 
วนัครบ 
ก าหนด 

วนัที่ 
รบัคืน 

หมายเหตุ 
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ศูนยป์ฏิบตัิการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดบัจงัหวดั........... 
หลกัฐานการจา่ยเงินค่าตอบแทน 

ผูต้รวจการเลือกตั้ง /ผูช่้วยปฏิบตังิาน 
 

ล าดบัที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบตังิาน จ านวนเงิน ลายมือช่ือรบัเงิน หมายเหตุ 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน     

  รวมเงิน (ตวัอกัษร) (.............................................................................................) 
 
 
 
              ลงช่ือ 
               (................................................) 
              ต าแหน่ง................................................... 
                    ผูจ้่ายเงิน 
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บนัทึกขอ้ความ 

 

ส่วนราชการ  ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบัจงัหวดั............โทร......... 
ที่  ...............................................................................วนัที่.................................................................... 
เรื่อง ขออนุมติัเบิกจ่ายค่าตอบแทนผูต้รวจการเลือกตั้ง/ผูช้่วยปฏิบติังาน 

เรียน   ผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั............................... 

  ตามค าสัง่.............................................................................ท่ี.............../......................... 
ลงวนัท่ี.........................................เร่ือง แต่งตั้งผูต้รวจการเลือกตั้ง/ผูช้่วยปฏิบติังาน เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ี 
ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา น้ัน 

  ผู ้ตรวจการเลือกตั้ ง/ผู้ช่วยปฏิบัติงานได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามค าสัง่ดังกล่าว ตั้ งแต่           

วนัท่ี.....................................ถึงวนัท่ี....................................จึงเห็นควรขออนุมติัเบิกจ่ายค่าตอบแทนดงัน้ี 
๑. ผูต้รวจการเลือกตั้ง เป็นเงินจ านวน................บาท (........................................)   
๒. ผูช้่วยปฏิบติังาน    เป็นเงินจ านวน................ บาท (........................................)   

ตามรายละเอียดท่ีแนบมาพรอ้มน้ี 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติั 
 
 
      ลงช่ือ 
       (.........................................) 

                                                                    เจา้หนา้ท่ี สนง.กกต.จว.    
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ศูนยป์ฏิบตัิการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดบั.............................. 
หลกัฐานการจา่ยเงินค่าตอบแทน 

คณะกรรมการการเลือกระดบัจงัหวดั/ระดบัอ าเภอ/ผูอ้  านวยการการเลือกระดบัอ าเภอ/ 
ผูช่้วยเหลือการปฏิบตังิานของผูอ้  านวยการการเลือกระดบั........................... 

 
 

ล าดบัที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบตังิาน จ านวนเงิน ลายมือช่ือรบัเงิน หมายเหตุ 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน     

  รวมเงิน (ตวัอกัษร) (.............................................................................................) 
 
 
 
              ลงช่ือ 
               (................................................) 
              ต าแหน่ง................................................... 
                    ผูจ้่ายเงิน
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บนัทึกขอ้ความ 
 

ส่วนราชการ  ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั............................โทร..... 
ที่  ...............................................................................วนัที่.................................................................... 
เรื่อง ขออนุมติัเบิกจ่ายค่าตอบแทน...................................... 

เรียน   ผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั....................................... 

  ตามค าสัง่.............................................................................ท่ี.............../......................... 
ลงวนัท่ี.................................. .......เร่ือง แต่งตั้ง............................เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการเลือกสมาชิก

วุฒิสภา น้ัน 

  ..............(ต าแหน่ง)................. ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามค าสัง่ดังกล่าว ตั้ งแต่วัน ท่ี

...............................ถึงวนัท่ี...................................จึงเห็นควรขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว    

เป็นเงินจ านวน.....................บาท (.................................)  ตามรายละเอียดท่ีแนบมาพรอ้มน้ี 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติั 
 
 
      ลงช่ือ 
       (.........................................) 
                  ผูอ้ านวยการการเลือกระดบั...................... 
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ศูนยป์ฏิบตักิารและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั......................... 
หลกัฐานการจา่ยเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ  าสถานท่ีเลือก/เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั/ 

เจา้หนา้ที่รกัษาความสงบเรียบรอ้ย  

วนัอบรมและรบัมอบวสัดอุปุกรณ ์วนัท่ี...................................... 

 
ที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง จ านวนเงิน ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
๖      
๗      
๘      
๙      
๑๐      
  รวมเงิน    

 
 

  รวมเงิน (ตวัอกัษร) (..........................................................................) 
 
 
       ขอรบัรองวา่ถูกตอ้ง    (ลงช่ือ)           ผูจ้่ายเงิน 
        (.........................................) 
(ลงช่ือ)       ต าแหน่ง.............................................. 
 (...........................................)    วนัท่ี.................................... 
ผูอ้ านวยการการเลือกระดบัอ าเภอ/ระดบัจงัหวดั 
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ศูนยป์ฏิบตักิารและประสานงานการเลือกระดบั................. 
หลกัฐานการจา่ยเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ  าสถานท่ีเลือก/เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั/ 

เจา้หนา้ที่รกัษาความสงบเรียบรอ้ย  

วนัเลือกสมาชิกวุฒิสภา วนัท่ี...................................... 

 

ที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนเงิน (บาท) 

ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ รวม 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        
๖        
๗        
๘        
๙        
๑๐        

  รวมเงิน      
 

 
 รวมเงิน (ตวัอกัษร) (.................................................................) 
 
 
                ขอรบัรองวา่ถูกตอ้ง    (ลงช่ือ)           ผูจ้่ายเงิน 
        (.........................................) 
(ลงช่ือ)       ต าแหน่ง.............................................. 
 (...........................................)    วนัท่ี.................................... 
 ผูอ้ านวยการการเลือกระดบัอ าเภอ/ระดบัจงัหวดั 
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บนัทึกขอ้ความ 
 

ส่วนราชการ ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั.................โทร............... 
ที่   ..............................................................................วนัที่.................................................................... 
เรื่อง ขออนุมติัส่งใชเ้งินยืม..................................................................................................................... 

เรียน ผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั............................... 

  ตามท่ี .........................................................ไดย้ืมเงินตามสญัญายืมเงินเลขท่ี.................. 

ลงวนัท่ี...................................... เพ่ือเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือก/เจา้หน้าท่ี

รกัษาความปลอดภยั/เจา้หนา้ท่ีรกัษาความสงบเรียบรอ้ย ในวนัอบรมและรบัมอบวสัดุอุปกรณ/์วนัเลือก 

เป็นเงิน......................บาท (................................................) น้ัน 
 

  ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับ......................ได้

ด าเนินการตามภารกิจดงักล่าวขา้งตน้ เสร็จส้ินแลว้ โดยมีค่าใชจ้่ายดงัน้ี 
  ๑. ค่าตอบแทน.................................  เป็นเงิน .................................บาท 
  ๒. ค่า..............................................  เป็นเงิน.................................บาท 
  ๓. ค่า.............................................  เป็นเงิน.................................บาท 
      รวมเป็นเงินทั้งส้ิน .................................บาท 
 

  ดงัน้ัน จึงมีเงินสดคงเหลือเป็นเงิน..............................บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติัส่งใชเ้งินยืมตามสญัญาเงินยืมเลขท่ี......................... 
 
 
      ลงช่ือ 
             (..................................................)  
         ผูอ้ านวยการการเลือกระดบั.................. 
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บนัทึกขอ้ความ 
 

ส่วนราชการ ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั....................  โทร.......... 
ที่   ..............................................................................วนัที่.................................................................... 
เรื่อง ขออนุมติัเดินทางไปปฏิบติังาน...................................................................................................... 

เรียน ประธานกรรมการระดบั........................ 
 

  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดม้ีการจดัอบรมสมัมนาในเร่ืองการเงิน 

การบญัชีและการพสัดุของการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ณ....................................จงัหวดั.......................... 

ในระหวา่งวนัท่ี......................................... น้ัน 
 

  ขา้พเจา้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับ

...............มีหน้าท่ีรบัผิดชอบในเร่ืองการเงิน และการพสัดุ ของศูนย์ปฏิบติัการและประสานงานการเลือก

ระดับ.............. จึงเห็นควรขออนุมัติ เดินทางเข ้าอบรมในเร่ืองดังกล่าวข ้างต้น ในระหว่างวันท่ี

........................................... ทั้งน้ี คณะกรรมการการเลือกระดบั.............................ไดเ้ห็นชอบแลว้ในการ

ประชุมครั้งท่ี............../...................เมื่อวนัท่ี............................................ 
 

  (ถา้มี) อน่ึง ส าหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานดังกล่าว ขา้พเจา้ขออนุมัติใชร้ถยนต์

ส่วนตวั หมายเลขทะเบียน........................................ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติั 
 

 
      ลงช่ือ 

(.........................................) 
ผูช้่วยปฏิบติังานของ 

ผูอ้ านวยการการเลือกระดบั................... 
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สญัญายืมเงินเลขท่ี....................................วนัท่ี................................................  ส่วนท่ี  ๑ 
ช่ือผูย้ืม....................................................................................จ านวนเงิน..............................บาท 
 

 
ใบเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน 

 

                                                                                     ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือก 
                                                                                     สมาชิกวุฒิสภาระดบั.......   

 

วนัท่ี..............เดือน..................................พ.ศ............... 
 

เร่ือง ขออนุมติัเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน 
 

เรียน    ผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั............................... 
 

  ตามค าสัง่ / บนัทึก ท่ี............................ลงวนัท่ี.............................................ไดอ้นุมติัให ้
ขา้พเจา้.................................................................ต าแหน่ง....................................................................... 
สงักดั................................................................... พรอ้มดว้ย....................................................................  

เดินทางไปปฏิบติังาน................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................โดยออกเดินทางจาก 
    บา้นพกั      ส านักงาน  ตั้งแต่วนัท่ี................เดือน.................................พ.ศ.............เวลา..............น. 
และกลบัถึง  บา้นพกั       ส านักงาน  วนัท่ี.............เดือน...........................พ.ศ...........เวลา...........น. 
รวมเวลาไปปฏิบติังานครั้งน้ี......................วนั.....................ชัว่โมง 
 

   ขา้พเจา้ขอเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบติังานส าหรบั     ขา้พเจา้     คณะท างาน ดงัน้ี 
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง................................................................จ านวน.........วนั  รวม...........................บาท 
ค่าเช่าท่ีพกั..............................................................................จ านวน.........วนั  รวม..........................บาท 
ค่าพาหนะ...........................................................................................................รวม..........................บาท 
ค่าใชจ้่ายอ่ืน........................................................................................................รวม..........................บาท 
             รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น....................................บาท 
จ านวนเงิน (ตวัอกัษร)......................................................................................................... ....... 
 

  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นความจริง และหลกัฐานการจ่ายท่ีส่ง

มาดว้ย จ านวน...........................ฉบบั รวมทั้ง จ านวนเงินท่ีขอเบิกถูกตอ้งตามระเบียบทุกประการ 
 
       ลงช่ือ...........................................ผูร้บัเงิน 
             (.........................................) 
       ต าแหน่ง.............................................. 
       วนัท่ี............./.................../................. 
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ไดต้รวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบถูกตอ้งแลว้ เห็นควรอนุมติัใหเ้บิกจ่ายได  ้
 

        ลงช่ือ................................................. 

(................................................) 
    ต าแหน่ง................................................ 
     วนัท่ี............./.................../................. 

 
  ไดร้บัเงินค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน จ านวน...........................................บาท 
(.........................................................................................................) ไวเ้ป็นการถูกตอ้งแลว้ 
 

 
ลงช่ือ............................................ผูร้บัเงิน  ลงช่ือ.............................................ผูจ้่ายเงิน 
      (...........................................)         (..........................................) 
ต าแหน่ง...................................................   ต าแหน่ง.................................................... 
  วนัท่ี......................................................     วนัท่ี...................................................... 
จากเงินยืมตามสญัญาเลขท่ี...................................วนัท่ี.............................................................................. 
 

 
หมายเหต.ุ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 
ค าช้ีแจง   ๑. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจดัท าใบเบิกค่าใชจ้่ายรวมฉบบัเดียวกนั หากระยะเวลาในการเร่ิมตน้และ 
        ส้ินสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั ใหแ้สดงรายละเอียดของวนัเวลาท่ีแตกต่างกนัของบุคคล 
        น้ันในช่องหมายเหตุ 
    ๒. กรณียืน่ขอเบิกค่าใชจ้่ายรายบุคคล ใหผู้ข้อรบัเงินเป็นผูล้งลายมือช่ือผูร้บัเงินและวนัเดือนปีท่ีรบัเงิน  

       กรณีท่ีมีการยมืเงิน ใหร้ะบุวนัท่ีท่ีไดร้บัเงินยมื เลขท่ีสญัญาเงินยมื และวนัท่ีอนุมติัเงินยมืดว้ย 
    ๓. กรณีท่ียืน่ขอเบิกค่าใชจ้่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผูข้อรบัเงินมิตอ้งลงลายมือช่ือในช่องผูร้บัเงิน ทั้งน้ี ใหผู้ม้ี 
        สิทธิแต่ละคนลงลายมือช่ือผูร้บัเงินในหลกัฐานการจา่ยเงิน (ส่วนท่ี ๒)
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ส่วนท่ี ๒ 
หลกัฐานการจา่ยเงินค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปปฏิบตังิาน 

ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั................................... 
ประกอบใบเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางของ................................................ 

ลงวนัท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ................. 
ล าดบั

ที ่
ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ค่าใชจ้า่ย รวม ลายมือช่ือ

ผูร้บัเงิน 
วนั/เดือน/

ปี ที่รบัเงิน 
หมายเหตุ 

ค่าเบ้ีย

เล้ียง 
ค่าท่ีพกั ค่าพาหนะ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน 

           
           
           
           
           
           

รวมเงิน      ตามสญัญาเงินยมืเลขท่ี...............วนัท่ี

................. 
 
 จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน (ตวัอกัษร)...................................................................................   ลงช่ือ.............................................ผูจ้่ายเงิน 
                     (..........................................) 
 ค าช้ีแจง  ๑. คา่เบ้ียเล้ียงและค่าเช่าท่ีพกัใหร้ะบุอตัราวนัละและจ านวนวนัท่ีขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ         ต าแหน่ง................................................ 
  ๒. ใหผู้ม้ีสิทธิแต่ละคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผูร้บัเงินและวนัเดือนปีท่ีไดร้บัเงิน กรณีเป็นการรบัจากเงินยมื         วนัท่ี........................................ 
      ใหร้ะบุวนัท่ีท่ีไดร้บัจากเงินยมื 
  ๓. ผูจ้่ายเงิน หมายถึง ผูท่ี้ขอยมืเงินจากส านักงานฯ และจา่ยเงินยมืน้ันใหแ้ก่ผูเ้ดินทางแต่ละคน เป็นผูล้งลายมือช่ือ 
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ใบรบัรองแทนใบเสร็จรบัเงิน 
ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั.................................... 

วนั เดือน ปี รายละเอียดรายจา่ย จ านวนเงิน 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 รวมทั้งสิ้ น (บาท)   

 
  รวมทั้งส้ิน (ตวัอกัษร)................................................................................... 
  ขา้พเจา้..............................................................ต าแหน่ง................................................. 
สงักดั.................................................................ขอรบัรองวา่ รายจ่ายขา้งตน้น้ี ไม่อาจเรียกใบเสร็จรบัเงิน

จากผูร้บัเงินได ้และขา้พเจา้ไดจ้่ายไปเพื่องานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยแท  ้
 
 
       ลงช่ือ................................................. 
              (.............................................) 
       ต าแหน่ง............................................. 
               วนัท่ี..................................... 
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    บนัทึกขอ้ความ 
 

ส่วนราชการ ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั......................โทร...... 
ที่   ..............................................................................วนัที่.................................................................... 
เรื่อง ขออนุมติัเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน...................................................................... 

เรียน ผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั....................................... 
 

  ตามท่ี ประธานกรรมการระดบั....................................................................... อนุมติัให้

.........................................................ต าแหน่ง................................................................................ 
เดินทางไปปฏิบติังาน  ณ..............................ระหวา่งวนัท่ี........................................ น้ัน 
 

  บัดน้ี......................................................ได้เสร็จส้ินภารกิจ โดยมีค่าใชจ้่ายในการ

เดินทางไปปฏิบติังานในครั้งน้ี เป็นเงิน..........................บาท (........................................................ ...)  

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ๑. ค่าเบ้ียเล้ียง   เป็นเงิน  ......................................  บาท 
  ๒. ค่าท่ีพกั   เป็นเงิน  ....................................  บาท 
  ๓. ค่าพาหนะ   เป็นเงิน  ....................................  บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ....................................  บาท 
 
  เห็นควรเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบติังานใหแ้ก่.........................................ต่อไป  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติั 
 
 
      ลงช่ือ 
       (.........................................) 
                       ผูอ้ านวยการการเลือกระดบั...........   
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บนัทึกขอ้ความ 
 

ส่วนราชการ ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั......................โทร........ 
ที่   ..............................................................................วนัที่.................................................................... 
เรื่อง ขออนุมติัปฏิบติังานนอกเวลาท าการ........................................................................................ 

เรียน ประธานกรรมการระดบั....................................... 

  ตามค าสัง่.............................................................................ท่ี.............../......................... 
ลงวนัท่ี..........................................เร่ือง แต่งตั้ง..........................................................................................

เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา น้ัน 
 

  เน่ืองจาก.........................................(ระบุเหตุผลความจ าเป็น)......................................... 
จึงเห็นควรให.้...............................................ปฏิบติังานนอกเวลาท าการ ตั้งแต่วนัท่ี.................................. 
จนถึงวนัท่ี..................................................... โดยรายนามผูป้ฏิบติังานมีดงัน้ี 
  ๑. ........................................................ต าแหน่ง...........................................................  

๒. ........................................................ต าแหน่ง...........................................................  

๓. ........................................................ต าแหน่ง................... ........................................ 

๔. ........................................................ต าแหน่ง........................................................... 
ทั้งน้ี ใหอ้ยูใ่นความควบคุมของ............................................ต าแหน่ง.............................. 
 

คณะกรรมการการเลือกระดบั................................................ไดเ้ห็นชอบในการประชุม 
ครั้งท่ี............./..................เมื่อวนัท่ี....................................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติั 
 
 
      ลงช่ือ 
       (.........................................) 
      ต าแหน่ง................................................. 
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บญัชีลงเวลามาปฏิบตังิานนอกเวลาท าการของผูป้ฏิบตังิาน 
ศูนยป์ฏิบตักิารและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั..................... 

วนัที่......................................... 
 

ล าดบัที่ ช่ือ - สกุล ลายมือช่ือ เวลามา ลายมือช่ือ เวลากลบั 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
๖      
๗      
๘      

 
 
 

      ลงช่ือ...............................................ผูค้วบคุม 
             (..........................................) 
      ต าแหน่ง.............................................. 
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ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั............................ 
หลกัฐานการจา่ยเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาท าการ 

ตัง้แตว่นัท่ี...................................... 
ล าดบั

ท่ี 
ช่ือ - สกุล อตัรา วนัท่ี จ  านวน จ  านวนเงิน ลายมือช่ือ วนั เดือน ปี หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ .. ชัว่โมง วนัท าการ วนัหยุด 

๑                    
                    
                    
๒                    
                    
                    
๓                    
                    
                    
                    

 
  จ านวนเงิน (ตวัอกัษร)................................................................. 
 ขอรบัรองวา่ผูป้ฏิบติังานขา้งตน้ ปฏิบติังานนอกเวลาท าการจริง 
   ลงช่ือ...........................................ผูค้วบคุม        ลงช่ือ.............................................ผูจ้า่ยเงิน 
        (...........................................)               (............................................) 
           ต าแหน่ง..............................................                   ต าแหน่ง............................................ 
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บนัทึกขอ้ความ 
 

ส่วนราชการ ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั......................โทร...... 
ที่   ..............................................................................วนัที่.................................................................... 
เรื่อง  ขออนุมติัเบิกค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาท าการ....................................................... 

เรียน  ผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั............................... 

  ตามท่ีประธานกรรมการระดับ...................โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับ

...................... ในการประชุมครั้งท่ี.............../................  เมื่อวนัท่ี............................................. ........... 

ไดอ้นุมติัให.้..................................................................................ปฏิบติังานนอกเวลาท าการ ในระหว่าง

วันท่ี............................ถึงวันท่ี................................. .ตามบันทึก ท่ี ลต.........../................ ลงวันท่ี

.......................................... น้ัน 
 

  บดัน้ี...............................................................ไดป้ฏิบติังานนอกเวลาท าการเสร็จส้ินแลว้ 

โดยมีค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาท าการ เป็นเงิน..................บาท (..........................................) 
 

  ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั.................................... 
พิจารณาแลว้ เห็นควรเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ ใหแ้ก่...................................

ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติั 
 
 
      ลงช่ือ 
                  (.......................................) 
                        ผูอ้ านวยการการเลือกระดบั............ 
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หลกัฐานการจา่ยเงินค่าตอบแทนชุด........................................ 
ศูนยป์ฏิบตัิการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั....................... 

 

ที ่ ช่ือ - สกุล 
อตัรา 
วนัละ 

จ  านวน

วนั 
เป็นเงิน ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       
๑๐       
  รวมเงิน    

 
  รวมเงิน (ตวัอกัษร) (................................................................) 
 
 
       (ลงช่ือ)        ผูจ้่ายเงิน 
        (.......................................) 
                     ผูอ้ านวยการการเลือกระดบั.............. 
          วนัท่ี.................................. 
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บนัทึกขอ้ความ 

 

ส่วนราชการ ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั..........โทร...................... 
ที่   ................................................................................วนัที่.................................................................... 
เรื่อง ขออนุมติัส่งใชเ้งินยืม..................................................................................................................... 

เรียน   ผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั............................... 

  ตามท่ี .........................................................ไดย้ืมเงินตามสญัญายืมเงินเลขท่ี.................. 

ลงวนัท่ี.................................... เพ่ือเป็นค่าตอบแทนชุด............................ เป็นเงิน.........................บาท 

(....................................................) น้ัน 

  ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั....................ไดร้วบรวม

หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนชุด.................................. จ านวน..............ชุด ท่ีไดเ้สนอมาพรอ้มน้ี  

เป็นเงิน.......................บาท (..........................................................................) 

  ดงัน้ัน จึงมีเงินสดคงเหลือเป็นเงิน..............................บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติัส่งใชเ้งินยืมตามสญัญาเงินยืมเลขท่ี......................... 
 
 
      ลงช่ือ 
             (..................................................)  
           ผูอ้ านวยการการเลือกระดบั................ 
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ใบส าคญัรบัเงิน 
 

ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั........................ 
   อ าเภอ......................จงัหวดั.............................. 

     

      วนัท่ี..............เดือน................................พ.ศ............... 
 
 ขา้พเจา้...........................................................................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................... 
ต าบล.....................................อ าเภอ.................................จงัหวดั.............................................................. 
ไดร้บัเงินจาก ศูนยป์ฏิบติัการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดบั........................................... 
ดงัรายการต่อไปน้ี 
 

รายการ จ านวนเงิน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมเงินทั้งสิ้ น  
 
 จ านวนเงิน (ตวัอกัษร) (................................................................) 
 
      ลงช่ือ................................................ผูร้บัเงิน 
            (..............................................) 
 
      ลงช่ือ................................................ผูจ้่ายเงิน 
            (...............................................) 
 

 
 
 

 


