
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการเงนิและทรัพย์สิน   

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  
พ.ศ.  2563”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติคณะกรรมการอื่นใดซึ่งขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 
“ส านักการคลัง”  หมายความว่า  ส านักการคลังตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงาน 
“ส่วนงานเบิกจ่าย”  หมายความถึง  ส านักการคลัง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัด  ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  และให้หมายความรวมถึง   
ส่วนงานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานครด้วย 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความถึง  เลขาธิการ  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
“หัวหน้าส่วนงานเบกิจ่าย”  หมายความถึง  ผู้อ านวยการส านกัการคลงั  ผู้อ านวยการส านกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วม  
ของพลเมือง 
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“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อ านวยการส านักการคลัง”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักการคลังของส านักงาน 
“ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 
“ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง”  หมายความว่า  

ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๑  ถึง  ๘ 
“เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายความว่า  พนักงานที่ปฏิบัติงานหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี   
“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 
“ปีงบประมาณ”  หมายความวา่  ระยะเวลาตั้งแตว่ันที่  ๑  ตุลาคมของปีหนึ่ง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 

ของปีถัดไป  และให้ใช้ปี  พ.ศ.  ที่ถัดไปนั้น  เป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 
“เงินสดย่อย”  หมายความว่า  เงินที่มีไว้เพื่อส ารองจ่าย 
“หลักฐานการจ่ายเงิน”  หมายความว่า  หลักฐานแสดงว่าไดม้ีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจา้หนี้

ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว  และให้หมายความรวมถึงหลักฐานที่ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
“ใบส าคัญจ่าย”  หมายความว่า  แบบบันทึกการขออนุมัติ  เพ่ือให้ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม

อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
“ใบส าคัญคู่จ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  หรือแบบแทน

ใบเสร็จรับเงิน  หรือหลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้  หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชี   
เงินฝากธนาคารของผู้รับ 

“เงินยืม”  หมายความว่า  เงินที่ส านักงานจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานยืมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้  หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๗ การเบิกจ่ายเงินของส านักงาน  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ความจ าเป็น  ความเหมาะสม  
และประหยัด  โดยยึดถือประโยชน์ของส านักงานเป็นหลัก 

ข้อ ๘ การก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติ  รวมทั้งบรรดาแบบพิมพ์  เอกสาร  และรายงาน 
ที่ใช้ในการเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าส่งเงิน  ตลอดจนวิธีใช้  
ให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานที่ส านักงานก าหนด   
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หมวด  ๒ 
รายได ้

 
 

ข้อ ๙ รายได้ของส านักงาน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 
(๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมหรือทรัพย์สินของส านักงาน 
(๓) ทรัพย์สนิที่มีผู้อุทิศให้แก่ส านักงาน 
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของส านักงาน 
(๕) รายได้อื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
ข้อ 10 รายได้ตามข้อ  9  (1)  ให้ถือเป็นรายได้เมื่อได้รับการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
ข้อ 11 รายได้ตามข้อ  9  (2)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานก าหนด 
ข้อ ๑๒ รายได้ตามข้อ  ๙  (๓)  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

หมวด  ๓ 
การรบัเงนิ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การรบัเงนิ 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้ส านักงานโดยส่วนงานเบิกจ่ายน าเงินรายได้ที่ได้มาทุกประเภทฝากไว้ที่ธนาคาร
ตามที่เลขาธิการก าหนด  และจะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนน าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ได้ 

ข้อ ๑๔ การรับเงินทุกประเภท  ให้ส านักงานโดยส่วนงานเบิกจ่ายออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็น
หลักฐาน  หรืออาจรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ส านักงานก าหนด  
ยกเว้นเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ตามข้อ  ๙  (๑)  และดอกผลของเงินฝากธนาคาร   

ข้อ ๑๕ เงินที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ  ให้เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสด 
หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร  แล้วแต่กรณี  ภายในวันที่ได้รับเงินนั้น  และน าเงินฝากธนาคารในวันนั้น   
หรืออย่างช้าในวันท าการถัดไป  แล้วให้รายงานถึงเหตุที่ล่าช้าต่อหัวหน้าหน่วยงาน 

ข้อ ๑๖ ผลประโยชน์ใด ๆ  อันเกิดจากการฝากเงินไว้แก่ธนาคาร  ให้ถือเป็นผลประโยชน์ 
ของส านักงานเท่านั้น   

ข้อ ๑๗  เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในแต่ละวัน  ให้หัวหน้าส่วนงานเบิกจ่ายหรือผู้ที่หัวหน้า  
ส่วนงานเบิกจ่ายมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นผู้ตรวจสอบจ านวนเงินที่จัดเก็บและน าส่ง 
กับหลักฐานและรายการที่บันทึกบัญชีว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
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เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้ตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับ 
ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อก ากับ
ไว้ด้วย 

ส่วนที ่ ๒ 
ใบเสร็จรับเงนิ 

 
 

ข้อ ๑๘ ใบเสร็จรับเงิน  ให้มีส าเนาอย่างน้อยหนึ่งฉบับ  โดยให้พิมพ์หมายเลขก ากับเล่ม  
และหมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ  และให้มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและหลักฐาน
การออกใบเสร็จรับเงินที่สามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๙ ห้ามขูด  ลบ  แก้ไข  เพ่ิมเติม  หรือกระท าการใด ๆ  ในใบเสร็จรับเงิน  เว้นแต่ 
ใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาดให้ขีดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจ านวน  โดยให้ 
ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับการขีดฆ่านั้นไว้  หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่   
โดยให้น าใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับส าเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม 

ข้อ ๒๐ ให้ส่วนงานเบิกจ่ายจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพ่ือให้ทราบและตรวจสอบได้ว่า  
ได้จัดพิมพ์ขึ้นหรือจัดหาจ านวนเท่าใด  ได้จ่ายใบเสร็จรับเงิน  เล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  ให้ส่วนงานใด
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อวัน  เดือน  ปีใด 

ข้อ ๒๑ การจ่ายใบเสร็จรับเงินไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ให้พิจารณาจ่ายในจ านวนที่เหมาะสม
แก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย 

ข้อ ๒๒ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ให้หัวหน้าส่วนงานเบิกจ่ายซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปด าเนินการ
จัดเก็บเงิน  รายงานเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธกิารมอบหมายทราบว่ามีใบเสร็จรบัเงนิอยู่ในความรบัผิดชอบ
เล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  อย่างช้าไม่เกิน
วันที่  ๓๑  ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 

ข้อ ๒๓ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดส าหรับรับเงินของปีงบประมาณใด  ให้ใช้รับเงินภายใน
ปีงบประมาณนั้น  เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่  ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ได้ใช้
ให้คงติดไว้กับเล่ม  แต่ให้ปรุ  หรือเจาะรู  หรือประทับตราเลิกใช้  เพ่ือให้เป็นที่สังเกต  มิให้น ามาใช้รับเงิน 
ได้อีกต่อไป 

การเก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้ตรวจสอบไว้ใน  
ที่ปลอดภัย  อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้  และเมื่อได้ตรวจสอบแล้ว  ให้เก็บรักษาอย่างเอกสารธรรมดาได้ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



หมวด  ๔ 
การจ่ายเงิน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๒๔ การจ่ายเงินให้กระท าเฉพาะที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  มติคณะกรรมการ  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้จ่ายได้  และเลขาธิการหรือผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินอนุมัติให้จ่ายได้ 

ข้อ ๒๕ การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอ านาจของบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงาน  ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   
(๒) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ 

ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๖ การอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ  ๒๕  ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินสั่งอนุมัติ   

การจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงิน  หรือลงลายมือชื่อในใบส าคัญจ่าย 
ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินทุกรายการ  จะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ ๒๘ การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินทุกรายการจะต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินนั้นไว้ในบัญชีเงินสด  

หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร  แล้วแต่กรณี  ในวันที่จ่ายเงินนั้น 
ข้อ ๒๙ ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด  ให้ เบิกจ่ายจากงบประมาณภายใน

ปีงบประมาณนั้น 
ข้อ ๓๐ ค่าใช้จ่ายตามประเภทรายจ่ายซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจ า  หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส านักงานได้รับแจ้งให้ช าระหนี้  และให้น ามาเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ได้รับแจ้งให้ช าระหนี้ 

ข้อ ๓๑ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน  ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ  ๒๕  ตรวจสอบ
รายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารกับหลักฐานการจ่ายในวันนั้น 

การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  หากปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อก ากับ
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีนั้น 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒ 
หลักฐานการจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๓๒ หลักฐานการจ่ายเงินของส านักงาน  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบส าคัญรับเงินซึ่งผู้รับเงิน
เป็นผู้ออกให้  หรือรายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือใบรับรองการจ่ายเงิน  หรือเอกสารอื่นใด 
ท่ีส านักงานก าหนดเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน 

ข้อ ๓๓ ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
(๒) วัน  เดือน  ปีที่รับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(๔) จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
ข้อ ๓๔ กรณีส่วนงานเบิกจ่ายได้จ่ายเงินรายการใดแล้วไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  

ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบส าคัญรับเงินเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน 
ข้อ ๓๕ การจ่ายเงินในการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ซึ่งตามปกติประเพณี  

ของท้องถิ่นนั้น ๆ  ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน  หรือใบเสร็จรับเงินเป็นภาษาต่างประเทศ  หรือไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๓๓  ให้ผู้จ่ายเงินท าใบรับรองการจ่ายเงินพร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย 
โดยมีรายการตามข้อ  ๓๓  (๑)  ถึง  (๔)  โดยอนุโลม  และหากรายการค่าใช้จ่ายใดมีหลักฐานเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินก็ให้แนบหลักฐานดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๓๖ กรณีผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใดได้จ่ายเงินไปโดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วน 
ตามข้อ  ๓๓  หรือซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  ให้ผู้นั้นท าใบรับรองการจ่ายเงิน 
เพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนงานเบิกจ่าย  และเมื่อส่วนงานเบิกจ่ายได้จ่ายเงินให้แล้ว  
ให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อในใบส าคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย  ให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้ออกใบเสร็จรับเงิน
ได้รับรองแล้วเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทน 

ในกรณีที่ไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้  ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้นั้นท าใบรับรอง
การจ่ายเงิน  แล้วเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ  ๒๕  เพื่อพิจารณาอนุมัติเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว  
ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้  และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้วให้ท าใบส าคัญรับเงิน 
และลงชื่อในใบส าคัญรับเงินนั้นเพ่ือเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน   

ข้อ ๓๗ กรณีผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงิน
แทนก็ได้  โดยมีใบมอบฉันทะการรับเงินและหลักฐานอื่น ๆ  ตามแบบที่ส านักงานก าหนด 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๓๘ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตรา  ข้อความว่า  “จ่ายเงินแล้ว”  โดยลงลายมือชื่อ 
รับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง  พร้อมทั้งวัน  เดือน  ปีที่จ่ายก ากับไว้ในหลักฐาน  
การจ่ายเงินทุกฉบับ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ข้อ ๓๙ ให้ส่วนงานเบิกจ่ายมีหน้าที่เก็บรักษาหลักฐานการจ่ายเงินไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหาย 
หรือเสียหายได้  ทั้งนี้  เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ตรวจสอบแล้วใหเ้ก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้ 

ข้อ ๔๐ กรณีหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนงานเบิกจ่ายสูญหายหรือเสียหายทั้งหมด 
หรือบางส่วน  ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1) รายงานการสูญหายหรือเสียหายให้เลขาธิการทราบ 
(2) ให้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายโดยใช้รายงานประจ าวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน

ประกอบ 
(๓) ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือด าเนินการหาสาเหตุและพฤติการณ์

ที่เอกสารสูญหายหรือเสียหาย 
(๔) ในกรณีที่ไม่ได้เกิดจากการทุจริต  ให้ใช้ส าเนาหลักฐานการจ่ายเงินซึ่งผู้รับเงินรับรอง 

แทนต้นฉบับที่สูญหายหรือเสียหาย  กรณีไม่สามารถขอส าเนาหลักฐานการจ่ายเงิน  ให้ใช้ใบรับรอง  
การจ่ายเงินแทนใบเสร็จรับเงิน  โดยชี้แจงเหตุผล  พฤติการณ์ที่เอกสารนั้นสูญหายหรือเสียหาย  
และไม่อาจขอส าเนาได้ 

(5) กรณีเป็นเอกสารอื่นที่ไม่ใช่หลักฐานการจ่าย  ให้ใช้ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารนั้นก่อน   
หากไม่สามารถขอส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารได้  และมีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจขอส าเนา   
หรือภาพถ่ายเอกสารได้  ให้ เลขาธิการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้ เอกสารอื่นแทน 
ที่มีสาระส าคัญที่จะสามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานแทนเอกสารที่สูญหายนั้นได้ 

(6) รายงานเลขาธิการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ให้ใช้ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารเป็นหลักฐานการจ่าย 
(7) ในกรณีที่เกิดจากการทุจริต  ให้ด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ตามวรรคหนึ่ง  การใช้ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารหรือเอกสารอื่นให้รายงานส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที ่ ๓ 
วิธีปฏบิัติในการจา่ยเงนิ 

 
 

ข้อ ๔๑ การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค  หรือการจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเว้นกรณีที่จ่าย
จากเงินสดย่อย   

การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน  การจ่ายเงินยืม   
การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ของส านักงานกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง  รวมถึงการจ่ายค่าไฟฟ้า  ประปา  
โทรศัพท์  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  อาจจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด 
ข้อ ๔๒ การออกเช็คสั่งจ่ายเงินให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินในกรณีซื้อหรือเช่าทรัพย์สินหรือจ้างท าของ  

ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธริับเงนิ  โดยขีดฆ่า  ค าว่า  “หรือผู้ถือ”  ออก  และขีดคร่อมด้วย 
(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินนอกจากกรณีตาม  (๑)  ให้ออกเช็คสั่งจ่าย 

ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่า  ค าว่า  “หรือผู้ถือ”  ออก  และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 
(๓) ในกรณีจ าเป็นต้องสั่งจ่ายเงินเพื่อรับเงินสดมาจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน  ให้ออกเช็คสั่งจ่าย

ในนามเจ้าหน้าที่การเงินและขีดฆ่า  ค าว่า  “หรือผู้ถือ”  ออก  โดยห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 
ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า  โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงินวันที่ 

ที่ออกเช็ค  และจ านวนเงินที่สั่งจ่าย 
การเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร  ให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้น  

และชิด  ค าว่า  “บาท”  หรือขีดเส้นหน้าจ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียน 
หรือพิมพ์จ านวนเงินเพิ่มเติมได้  และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล  ชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  จนชิด  ค าว่า  
“หรือตามค าสั่ง”  หรือ  “หรือผู้ถือ”  แล้วแต่กรณี  โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพ่ิมเติมได้อีก 

ให้จัดท าทะเบียนการจ่ายเช็คไว้เป็นหลักฐาน  โดยเก็บรักษาไว้คู่กับต้นขั้วเช็ค  ให้เก็บรักษา
เสมือนหลักฐานการจ่ายเงิน  รวมทั้งให้มีการจัดท าทะเบียนคุมการรับ - จ่าย  สมุดเช็คทุกเล่มที่ได้รับ 
มาจากธนาคาร 

ส่วนที ่ ๔ 
การจ่ายเงินยืม 

 
 

ข้อ ๔๓ ผู้ปฏิบัติงานจะยืมเงินได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพื่อจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
(๒) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
(๓) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามโครงการ 
(๔) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นตามภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
ข้อ ๔๔ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมไดท้ าสัญญาการยืมเงินตามแบบที่ส านกังานก าหนด  

และผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ  ๒๕  ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้ว   
ผู้ยืมจะต้องใช้เงินตามที่ระบุไว้ในรายการและวัตถุประสงค์ในหลักฐานการยืมเงินเท่านั้น 

้หนา   ๑๔
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ข้อ ๔๕ การพิจารณาอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ยืม  
เฉพาะเท่าที่จ าเป็น  และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้น 
ไปก่อน  เว้นแต่มีระเบียบซึ่งก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๔๖ สัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้นสามฉบับ  เมื่อผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมเงินแล้ว
ให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงิน  โดยให้ส่วนงานเบิกจ่ายและผู้ยืมเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
ส่วนอีกหนึ่งฉบับใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี    

กรณีส่วนงานในส่วนกลาง  ให้ผู้บังคับบัญชาต าแหน่งประเภทผู้บริหารระดับต้นเป็นผู้ตรวจสอบ
และลงลายมือชื่อในหนังสือขอยืมเงิน 

ข้อ ๔๗ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป  (ถ้ามี)  ภายในก าหนดระยะเวลา  
ดังนี้ 

(๑) การยืมเงินเพ่ือจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์  ให้ส่งใช้เงินยืมให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับเงิน 

(๒) การยืมเงินเพ่ือเดินทางไปปฏิบัติงาน  หากไม่ได้เดินทางตามที่ก าหนด  ให้น าเงินยืมทั้งสิ้น
ที่ได้รับส่งคืนทันที  และหากได้เดินทางไปปฏิบัติงานตามที่ก าหนด  ให้ส่งหลักฐานการจ่ายเงินเพ่ือส่งใช้
เงินยืมให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติงาน   

(๓) การยืมเงินนอกเหนือจาก  (๑)  และ  (๒)  ให้ส่งใช้เงินยืมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเงิน 

กรณีไม่อาจปฏิบัติตามความดังกล่าวข้างต้นได้  ให้ผู้ยืมรายงานเหตุผลความจ าเป็นต่อหัวหน้า
หน่วยงาน  เพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งใช้เงินยืมออกไปได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ข้อ ๔๘ เมื่อผู้ยืมส่งใช้เงินยืม  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนบนัทึกการรับคืนเงินยืมในสัญญาการยืมเงนิ 
พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน  และหรือใบรับใบส าคัญให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน  และให้ระบุข้อความว่า    
“จ่ายคืนเงินยืมเรียบร้อยแล้ว”  ในสัญญาการยืมเงินฉบับนั้นทันทีแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐาน 
การจ่ายเงิน 

ข้อ ๔๙ ให้ส่วนงานเบิกจ่ายเก็บรักษาสัญญาและหลักฐานการยืมเงิน  (ถ้ามี)  ซึ่งยังไม่ได้รับ
ช าระคืนให้เสร็จสิ้นไว้ในที่ปลอดภัยไม่ให้สูญหาย  พร้อมจัดท าทะเบียนคุมหลักฐานการยืมเงินไว้ด้วย   

ข้อ ๕๐ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้อ านวยการส านัก
การคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน  แล้วแต่กรณี  เรียกให้ผู้ยืมชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขทันที  พร้อมรายงาน  
ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ ๕๑ ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบในข้อหนึ่งข้อใดในส่วนนี้ได้  ให้รายงานเลขาธิการ
หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



หมวด  ๕ 
การเกบ็รกัษาเงนิ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
สถานทีเ่ก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ ๕๒ ให้ส่วนงานเบิกจ่ายจัดให้มีตู้นิรภัยส าหรับเก็บรักษาเงิน 
ตู้นิรภัยให้ตั้งไว้ในที่ปลอดภัยภายในสถานที่ท าการ  และให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองชุด   

แต่ละชุดต้องมีกุญแจอย่างน้อยสองดอก  โดยกุญแจแต่ละดอกต้องมีลักษณะแตกต่างกัน  ชุดหนึ่งมอบให้
กรรมการเก็บรักษาเงิน  ส่วนอีกชุดที่เหลือให้เก็บไว้  ดังนี้ 

(๑) ส านักการคลัง  ให้ผู้อ านวยการส านักการคลังและรองผู้อ านวยการส านักการคลังเก็บรักษา
กุญแจคนละหนึ่งดอก  

(๒) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดและรองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินเก็บรักษากุญแจคนละหนึ่งดอก 

(๓) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  ให้ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริม
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน  
เก็บรักษากุญแจคนละหนึ่งดอก 

ส่วนที ่ ๒ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ ๕๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาแต่งตั้งพนักงานอย่างน้อยสามคนเป็นคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน 

ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้เก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยไม่เกินคนละหนึ่งดอก 
ในกรณีที่กรรมการผู้ซึ่ ง เก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ผู้นั้นมอบกุญแจตู้นิรภัยให้กับกรรมการซึ่งมิได้เก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยปฏิบัติหน้าที่แทน 
หากกรรมการเก็บรักษาเงินมีจ านวนที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา

แต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ข้อ ๕๔ ในการส่งมอบและรับมอบกุญแจตู้นิรภัยระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับผู้ปฏิบัติ

หน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  ให้บุคคลดังกล่าวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษา
ไว้ในตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  แล้วบันทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมกับ  

้หนา   ๑๖
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ลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไว้ในรายงาน  
เงินคงเหลือประจ าวันนั้นด้วย 

ข้อ ๕๕ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัตหินา้ที่กรรมการเกบ็รักษาเงนิแทน  ต้องเก็บรักษา
กุญแจตู้นิรภัยไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหาย  หรือให้ผู้ใดลักลอบน าไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้  หากปรากฏ
ว่ากุญแจตู้นิรภัยสูญหายหรือสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงกุญแจตู้นิรภัย  ให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนงาน
เบิกจ่ายเพ่ือสั่งการโดยด่วน  แล้วรายงานให้เลขาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป 

ส่วนที ่ ๓ 
วิธีการเก็บรกัษาเงนิ 

 
 

ข้อ ๕๖ ให้เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเป็นประจ า
ทุกวันที่มีการรับเงินสด  หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น  กรณีวันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงินจะไม่ท า
รายงานเงินคงเหลือประจ าวันส าหรับวันนั้นก็ได้  แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
ท่ีมีการรับจ่ายเงินของวันถัดไป 

แบบรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด 
ข้อ ๕๗ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินที่จะเก็บรักษา  และรายงาน 

เงินคงเหลือประจ าวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินกับรายงาน  

เงินคงเหลือประจ าวัน  เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินและเอกสารแทนตัวเงิน  
เก็บรักษาในตู้นิรภัย  และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๕๘ เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อในแบบรายงานเงินคงเหลือประจ าวันแล้ว  
ให้ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินหรือต าแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันหรือเจ้าหน้าที่การเงิน  
แล้วแต่กรณี  เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบ 

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยไม่ตรงกับจ านวนเงิน  
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินผู้น าส่ง
ร่วมกันบันทึกจ านวนที่ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  และลงลายมือชื่อกรรมการ  
เก็บรักษาเงินทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินผู้น าส่ง  และน าเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย  โดยให้กรรมการ
เก็บรักษาเงินรีบรายงานหัวหน้าส่วนงานเบิกจ่ายเพ่ือสั่งการโดยด่วน  แล้วรายงานให้เลขาธิการ  
เพื่อพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๖๐ เมื่อน าเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้ว  ให้กรรมการเก็บรักษาเงนิ 
ใส่กุญแจให้เรียบร้อย 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๖๑ กรณีจะต้องน าเงินออกจ่าย  ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บรักษา
ทั้งหมดและเอกสารแทนตัวเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินรับไปจ่าย  โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อ 
รับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันก่อนน าเงินไปจ่าย 

ข้อ ๖๒ ก่อนเปิดตู้นิรภัยให้กรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสภาพกุญแจและตู้นิรภัย 
เมื่อปรากฏว่า  อยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงเปิดได้ 

หากปรากฏว่า  กุญแจหรือตู้นิรภัยอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยหรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่สงสัยว่า 
จะมีการทุจริต  ให้กรรมการเก็บรักษาเงินรีบรายงานหัวหน้าส่วนงานเบิกจ่ายเพ่ือสั่งการโดยด่วน   
แล้วรายงานให้เลขาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป 

ส่วนที ่ ๔ 
เงินสดย่อย 

 
 

ข้อ ๖๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องเงินสดย่อย 
ข้อ ๖๔ ให้ส านักการคลังมีวงเงินสดย่อยไว้ส ารองจ่ายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อวัน   

ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วม
ของพลเมือง  ให้มีวงเงินสดย่อยไว้ส ารองจ่ายได้ไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวัน  เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็น
ให้ขอขยายวงเงินสดย่อยเป็นการชั่วคราวต่อเลขาธิการได้ 

ข้อ ๖๕ เงินสดย่อยจะต้องเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย  เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีตู้นิรภัยให้เก็บรักษา   
ไว้ในที่ที่ปลอดภัยของสถานที่ท าการก็ได้  โดยให้น าส่วนที่  ๓  วิธีการเก็บรักษาเงิน  มาบังคับใช้ 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๖๖ การจ่ายเงินจากเงินสดย่อย  ให้จ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 
(๑) ช าระหนี้จ านวนเล็กน้อย 
(๒) ช าระหนี้ที่ต้องช าระด้วยเงินสดซึ่งเจ้าหนี้ไม่ยินยอมรับช าระหนี้ด้วยเช็ค 
(๓) จ่ายเป็นเงินยืมจัดหาวัสดุ  หรือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
ข้อ ๖๗ ภายใต้บังคับข้อ  ๖๔  กรณีที่เจ้าหน้าที่การเงินเห็นว่า  เงินสดย่อยมีไม่เพียงพอ   

ให้จัดท ารายงานเบิกเงินต่อผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินต่อไป 
ข้อ ๖๘ การให้ยืมเงินจากเงินสดย่อย  ผู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามหมวด  ๔  ส่วนที่  ๔   

การจ่ายเงินยืม 
ข้อ ๖๙ รายการรับจ่ายเงินสดย่อยทุกรายการจะต้องลงรายการบัญชีในทะเบียนคุมเงินสดย่อย 
หลักฐานการจ่ายเงินสดย่อยทุกรายการพรอ้มทั้งเอกสารประกอบจะต้องประทับตรา  “จ่ายเงินแล้ว” 
ข้อ ๗๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินคนอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวไปก่อน  โดยให้ม ี
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การตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือและเอกสารแทนตัวเงินทั้งหมดและให้ส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
จนกว่าเจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบจะกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

หมวด  ๖ 
ทรัพย์สิน 

 
 

ข้อ ๗๑ ทรัพย์สินของส านักงาน  มีดังนี้ 
(1) ทรัพย์สินหมุนเวียน  หมายถึง  ทรัพย์สินที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ  ดังนี้ 
 (ก) เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 
 (ข) ทรัพย์สินที่ส านักงานคาดว่า  จะรับรู้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น  หรือเพ่ือน ามาใช้ 

ในการด าเนินงานภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงานปกติของส านักงาน 
(2) ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน  หมายถึง  ทรัพย์สินที่ไม่เข้าลักษณะตามค านิยามของทรัพย์สิน

หมุนเวียน 
ข้อ ๗๒ ให้ส านักงานดูแลรักษาทรัพย์สินให้คงสภาพการใช้งานได้  และส าหรับทรัพย์สินถาวร

ให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีงบประมาณด้วย  เพ่ือให้ทราบมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างแท้จริง 
ข้อ ๗๓ ให้ส านักงานรวบรวมและจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน  

ให้อยู่ในสภาพที่สามารถตรวจสอบได้ 
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วม

ของพลเมือง  จัดท าทะเบียนทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองและการเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานให้อยู่ใน
สภาพที่สามารถตรวจสอบได้  แล้วรายงานให้เลขาธิการทราบต่อไป   

หมวด  ๗ 
การบญัชี  และการควบคมุตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๗๔ ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษา  
และการมีส่วนร่วมของพลเมืองจัดท ารายงานการรับจ่ายเงินคงเหลือ  รวมทั้งรายงานตามที่ส านักงาน
ก าหนดประจ าทุกเดือน  ส่งส านักงานภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป 

ข้อ ๗๕ ให้ส านักการคลังจัดท ารายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือประจ าทุกเดือนเสนอต่อ
เลขาธิการเพื่อทราบ 

ข้อ ๗๖ ให้ส านักงานจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  หรือตามมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐและตามนโยบายบัญชีภาครัฐของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๗๗ ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษา  
และการมีส่วนร่วมของพลเมืองจัดท ารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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ข้อ ๗๘ เมื่อจัดท ารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินแล้วเสร็จ  ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองจัดส่งเงินเหลือจ่ายคืน
ส านักการคลังตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ ๗๙ หลักฐานที่ใช้ในการลงบัญชีจะต้องเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ
และเก็บรักษาไว้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและการท าลายเอกสาร 

ข้อ ๘๐ การลงบัญชีเกี่ยวกับวัสดุ  ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อทั้งจ านวนและเมื่อสิ้นงวดบัญชี  
จึงตรวจนับยอดคงเหลือถือเป็นทรัพย์สินคงเหลือต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๘๑ การใดที่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ  หรือจนกว่าสามารถด าเนินการตามระเบียบนี้ 
ต่อไปได้ 

ข้อ ๘๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่เบิกจ่ายอยู่ในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  
ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์เดิมไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีระเบียบว่าด้วยการนั้นใช้บังคับ 

ข้อ ๘๓ ให้บรรดาระเบียบ  ประกาศ  มติหรือค าสั่งอื่นใดของคณะกรรมการ  รวมทั้งคู่มือ 
การปฏิบัติงานซึ่งมีผลใช้บังคับก่อนระเบียบนี้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  
จนกว่าจะได้มีประกาศ  มติหรือค าสั่งของคณะกรรมการที่ออกตามระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  14  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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