
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา   

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  
55/๒๕๖๑  (19)  วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ.  2561  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินใน 
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การเลือกสมาชิกวุฒิสภา”  หมายความว่า  การเลือกสมาชิกวุฒิสภาของพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  

ผู้อาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 
“ผู้อํานวยการการเลือก”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  ผู้อํานวยการ 

การเลือกระดับจังหวัด  หรือผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี 
“หน่วยงานสนับสนุน”  หมายความว่า  หน่วยราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  

กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  รวมถึงสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  ซึ่งคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



“หลักฐานการจ่ายเงิน”  หมายความว่า  หลักฐานแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้
ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 

“ใบสําคัญจ่าย”  หมายความว่า  แบบบันทึกการขออนุมัติ  เพื่อให้ผู้ มีอํานาจพิจารณา 
ลงนามอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 

“ใบสําคัญคู่จ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  หรือแบบแทน
ใบเสร็จรับเงิน  หรือหลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้  หรือหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชี  
เงินฝากธนาคารของผู้รับ 

“เงินยืม”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ยืมตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน  และให้หมายความ

รวมถึงข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ  กรรมการ 
การเลือกตั้ง  คณะกรรมการระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  หรือผู้อํานวยการการเลือก  แต่งตั้งหรือมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  หรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย   

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีที่มีเหตุจําเป็น  คณะกรรมการอาจกําหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความ 

ในระเบียบนี้ได้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ การใดท่ีมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม 

ข้อ ๗ หลักฐานการรับจ่ายเงิน  รายงานการรับจ่าย  ตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติให้เป็นไป
ตามคู่มือปฏิบัติงานที่สํานักงานกําหนด 

หมวด  ๒ 
การงบประมาณและการรับเงิน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การงบประมาณ 

 
 

ข้อ ๘ ให้สํานักงานจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๙ กรณีที่มีความจําเป็นต้องโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ  และวงเงินงบประมาณที่ไม่เป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ให้สํานักงานเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ 

ส่วนที่  ๒ 
การรับเงินงบประมาณ 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานนําเงินที่ได้ รับจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือก 
สมาชิกวุฒิสภาฝากธนาคารของรัฐหรือสถาบันการเงิน  โดยเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์  และ
ประเภทกระแสรายวัน  ดังนี้ 

(๑) ส่วนกลาง  ใช้ชื่อบัญชี  “สนง.กกต.คชจ.ส.ว.”   
(๒) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ใช้ชื่อบัญชี  “สนง.กกต.จว.  ..  คชจ.ส.ว.”   
(๓) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  ใช้ชื่อบัญชี  “ศสร.  ที่  ..  คชจ.ส.ว.” 
ข้อ ๑๑ เง่ือนไขในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ  ๑๐ 
(๑) ส่วนกลาง  ให้เลขาธิการ  หรือรองเลขาธิการ  ที่เลขาธิการมอบหมาย  ร่วมกับผู้อํานวยการ

สํานักการคลัง  หรือรองผู้อํานวยการสํานักการคลัง  หรือผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน  ลงลายมือชื่อร่วมกัน 
ในการสั่งจ่าย   

(๒) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  ร่วมกับรองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  
หรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อร่วมกัน 
ในการสั่งจ่าย 

(๓) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  ให้ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษา
และการมีส่วนร่วมของพลเมือง  ร่วมกับพนักงานของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง
ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อร่วมกันในการสั่งจ่าย 

ส่วนที่  ๓ 
การรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

 
 

ข้อ ๑๒ การรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ให้คณะกรรมการ
ระดับอําเภอแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 

เม่ือสิ้นเวลารับจ่ายเงินในแต่ละวัน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําเงินค่าธรรมเนียมการสมัครส่งเป็น
รายได้แผ่นดินพร้อมสําเนาใบนําฝากเงินการส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดภายในวันที่นําส่งรายได้แผ่นดิน  หรืออย่างช้าในวันทําการถัดไป 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๓ เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับรายงานการนําส่ง 
รายได้แผ่นดิน  ให้จัดทําสรุปรายงานการรับจ่ายพร้อมสําเนาใบนําฝากให้สํานักงานภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันสิ้นสุดการรับสมัคร 

หมวด  ๓ 
การจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินจะจ่ายได้เฉพาะรายการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ที่ได้รับอนุมัติและที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะกรรมการกําหนด  และผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายอนุมัติ
ให้จ่ายได้ 

ทั้งนี้  ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติเบิกจ่ายตามความจําเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และเพื่อประโยชน์ใน
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

ข้อ ๑๕ ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่าย 
(๑) ส่วนกลาง  ให้เป็นอํานาจของเลขาธิการ  หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย 
(๒) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการ  

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
(๓) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการ 

ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
หมวด  ๔ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
 
 

ส่วนที่  ๑ 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

 
 

ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นรายการที่กําหนดให้จ่ายในการเลือก 
สมาชิกวุฒิสภา  ตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสํานักงาน  หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายในลักษณะเป็นค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และ 
ค่าสาธารณูปโภค  หรืองบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน  และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย 
ที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๗ ค่าตอบแทน  ได้แก่  เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ประธานและกรรมการในคณะกรรมการ
ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี  ผู้อํานวยการการเลือก  พนักงานเจ้าหน้าที่  
และบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบให้ปฏิบัติงานในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงาน  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายตามที่สํานักงานกําหนด   

กรณีบุคคลที่ทําหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  มากกว่าหนึ่งตําแหน่งให้ได้รับค่าตอบแทนในตําแหน่งที่สูงสุด
เพียงตําแหน่งเดียว 

ข้อ ๑๘ ค่าใช้สอย  ได้แก่  รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นค่าใช้สอย  หรือค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งบริการใด ๆ  ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายตามที่สํานักงานกําหนด 

ข้อ ๑๙ ค่าวัสดุ  ได้แก่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ  โดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  แบ่งได้เป็น  2  ประเภท  คือ 

(๑) ค่าวัสดุที่ใช้เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน  เช่น  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เป็นต้น 

(๒) ค่าวัสดุที่ใช้ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  เช่น  บัตรเลือก  หีบบัตร  สายรัด  คูหา  เป็นต้น 
ข้อ ๒๐ ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับสาธารณูปโภค  ให้ผู้มีอํานาจเบิกจ่ายได้

เท่าที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  ตามความจําเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และเพื่อประโยชน์ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  คือ 
(๑) ค่าน้ําประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  ค่าโทรสาร  ค่าบริการไปรษณีย์  ค่าบริการดวงตราไปรษณีย์  

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
(๒) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร  และ

โทรคมนาคม  เช่น  ค่าบริการอินเทอร์เน็ต  ค่าเคเบ้ิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  ค่าสื่อสาร 
ผ่านดาวเทียม  ค่าวิทยุสื่อสาร  วิทยุติดตามตัว  เป็นต้น 

(๓) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง   
(๔) ค่าธรรมเนียมธนาคารเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของสํานักงาน 

ที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน 
ส่วนที่  ๒ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
 
 

ข้อ ๒๑ ให้นําระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
มาใช้บังคับกับประธาน  และกรรมการในคณะกรรมการระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  
แล้วแต่กรณี  ผู้อํานวยการการเลือก  และพนักงานเจ้าหน้าที่  ในการเดินทางไปปฏิบัติงานในการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา   

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๒๒ การเดินทางไปปฏิบัติงานของประธาน  และกรรมการในคณะกรรมการระดับอําเภอ  
ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการและประสานงาน 
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอ  ให้ประธานกรรมการระดับอําเภอเป็นผู้อนุมัติการเดินทาง 
ไปปฏิบัติงาน  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับอําเภอ   

ให้ผู้เดินทางมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ดังนี้ 
(๑) เบ้ียเลี้ยงเดินทาง  
(๒) ค่าเช่าที่พัก 
(๓) ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าเชื้อเพลิง  หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ   

ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  ค่าผ่านทาง  และอื่น ๆ  ทํานองเดียวกัน 
ให้ผู้เดินทางที่มิได้เป็นพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน  ซึ่งดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ  

หรือกรรมการระดับอําเภอ  ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเทียบเท่า
พนักงานประเภทอํานวยการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเทียบเท่าลูกจ้าง  
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน   

ข้อ ๒๓ การเดินทางไปปฏิบัติงานของประธานและกรรมการในคณะกรรมการระดับจังหวัด  
ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด  และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการและประสานงาน 
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด  ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามข้อ  ๒๒  วรรคสอง  และ
ให้ประธานกรรมการระดับจังหวัด  เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการระดับจังหวัด 

ให้ผู้เดินทางที่มิได้เป็นพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน  ซึ่งดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ  
หรือกรรมการระดับจังหวัด  ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด  มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเทียบเท่า
พนักงานประเภทบริหาร  และพนักงานเจ้าหน้าที่  มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเทียบเท่าลูกจ้าง   
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๔ การเดินทางไปปฏิบัติงานของประธานและกรรมการในคณะกรรมการระดับประเทศ  
ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ  ให้นําระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง  หรือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๓ 
การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ 

 
 

ข้อ ๒๕ ให้นําระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาทําการมาใช้บังคับกับประธานและกรรมการในคณะกรรมการระดับอําเภอ  หรือระดับจังหวัด  

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



แล้วแต่กรณี  ผู้อํานวยการการเลือก  และพนักงานเจ้าหน้าที่  ในการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการใน 
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา   

ข้อ ๒๖ ในการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการของประธาน  และกรรมการในคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด  หรือระดับอําเภอ  แล้วแต่กรณี  ผู้อํานวยการการเลือก  และพนักงานเจ้าหน้าที่   
ให้ประธานกรรมการระดับจังหวัด  หรือประธานกรรมการระดับอําเภอ  เป็นผู้อนุมัติการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาทําการ  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด  หรือคณะกรรมการระดับอําเภอ  
แล้วแต่กรณี 

การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการผู้ขออนุมัติจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจก่อน  โดยให้ระบุ
เหตุผลความจําเป็น  รวมทั้งระบุผู้ควบคุมการปฏิบัติงานไว้ด้วย  ทั้งนี้  ผู้อนุ มัติต้องคํานึงถึง 
ความเหมาะสมและประโยชน์ของสํานักงานเป็นหลัก 

ส่วนที่  ๔ 
การรับจ่ายเงินของหน่วยงานสนับสนุน 

 
 

ข้อ ๒๗ การรับจ่ายเงินของหน่วยงานสนับสนุนจากสํานักงาน  ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ  
หรือสํานักงานโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๕ 
การจ่ายเงินยืม 

 
 

ข้อ ๒๘ การจ่ายเงินยืมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอจะจ่ายได้แต่เฉพาะผู้ยืมซึ่งเป็น
กรรมการระดับอําเภอ  ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  ที่ได้ทําหลักฐานการยืมตามแบบที่กําหนด  
และผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามหลักฐานการยืมเงินนั้น 

ผู้ยืมจะต้องระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายในหลักฐานการยืม  และจะต้อง
ใช้จ่ายเงินตามที่ระบุไว้ในหลักฐานการยืมเงินเท่านั้น 

ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดเก็บหลักฐานการยืมและจัดทําทะเบียนคุมเงินยืม  แยกต่างหากจาก
ค่าใช้จ่ายปกติของสํานักงาน  และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด   

ข้อ ๒๙ ผู้ยืมเงินสามารถยืมเงินได้  ตามกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าตอบแทนที่จ่ายในลักษณะรายวันให้ผู้ปฏิบัติงาน 
(๒) ค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์ของสถานที่เลือก   
(๓) ค่าจ้างทําความสะอาดและดูแลสถานที่เลือก   
(๔) ค่าเช่าเต็นท์ในสถานที่เลือก   
(๕) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๖) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามโครงการ 
(๗) ค่าวัสดุสํานักงานของศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอ 
(๘) ค่าใช้จ่ายสําหรับสถานที่เลือกที่มีลักษณะเป็นพื้นที่พิเศษตามที่เลขาธิการกําหนด 
(๙) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามที่เลขาธิการกําหนด 
ข้อ 30 ผู้ยืมเงินจะต้องส่งใช้ใบสําคัญคู่จ่ายพร้อมเงินเหลือจ่าย  (ถ้ามี)  ภายในสามสิบวัน  

เว้นแต่การยืมเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ให้ส่งใช้เงินยืมให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่กลับจากการปฏิบัติงาน 

หมวด  ๕ 
การเงินและการบัญชี 

 
 

ข้อ 31 ให้สํานักงาน  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  และศูนย์ส่งเสริม
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  จัดทําบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  และนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

ทั้งนี้  วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด  โดยแยกการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการจ่ายเงินซึ่งประกอบด้วย  ใบสําคัญรับเงิน  ใบสําคัญจ่าย  และใบสําคัญคู่จ่ายจากงบประมาณปกติ 

ข้อ ๓2 ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  และศูนย์ส่งเสริมการศึกษา
และการมีส่วนร่วมของพลเมือง  จัดทํารายงานการรับจ่ายเงิน  สรุปรายงานการรับจ่ายเงิน  และปิดบัญชี
ส่งสํานักงานภายในส่ีสิบห้าวันนับถัดจากวันที่มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  หากมีความจําเป็นให้ขอขยาย
ระยะเวลาต่อเลขาธิการได้ไม่เกินสามสิบวัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑


