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คำนำ 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติใหคณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีหนาที่และอำนาจจัดหรือดำเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ควบคุม ดูแล การเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยใหมีสำนักงานคณะกรรมการ    

การเลือกตั้งมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูภายใตการบังคับบัญชา กำกับ ดูแล และรับผิดชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีหนาที่และอำนาจในการสงเสริมการดำเนินงานเพ่ือให

คณะกรรมการการเลือกตั้งบรรลุภารกิจและหนาที่ตามกฎหมายทางดานการบริหารงานการเงิน 

การคลัง การงบประมาณ การบริหารบุคคล และถือเปนงานสำคัญที่สนับสนุนภารกิจของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางมีประสิทธิภาพ 

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดเล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติหนาที่   

เพื่อสนับสนุนภารกิจดังกลาว จึงไดมีการแตงตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมและจัดทำหนังสือรวบรวม

ระเบียบ ขอกำหนด ประกาศ คำส่ัง หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหนังสือส่ังการอ่ืน      

ที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง 

และยังเปนประโยชนในการศึกษาคนควาใหกับผูที่สนใจดวย 

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหวังเปนอยางย่ิงวา หนังสือเลมนี้จะอำนวย

ความสะดวกและเปนประโยชนในการปฏิบัติงานสำหรับผูบริหารและพนักงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งไดเปนอยางดี พรอมทั้งขอขอบคุณผูบริหารของสำนักงานคณะกรรมการ    

การเลือกตั้ง และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหความรวมมือ ทำใหการจัดทำคูมือเลมน้ีสำเร็จลุลวง   

ไปไดดวยดี 

          กันยายน 2564 
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หมวด 1 ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและงบประมาณ 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2563         1 
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  และลูกจางประจำผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของตำแหนง 
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• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจางลูกจางสำนักงานคณะกรรมการ             141 

  การเลือกตั้ง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2556 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจางลูกจางสำนักงานคณะกรรมการ             144 

  การเลือกตั้ง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับ             147 

  กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย พ.ศ. 2553 

  - ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดพ้ืนท่ีเส่ียงภัย               151 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับ             152 

  กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย (ฉบับท่ี 2) 

  พ.ศ. 2556 
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• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยเงินสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีดี            102 

  ของพนักงานและลูกจางประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับท่ี 2) 

  พ.ศ. 2560 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยเงินบำเหน็จพนักงานและลูกจาง พ.ศ. 2551            103 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยเงินบำเหน็จพนักงานและลูกจาง (ฉบับท่ี 2)            107 

  พ.ศ. 2552 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554  109 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับท่ี 2)             115 

  พ.ศ. 2560 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจางพนักงานตามสัญญาจาง พ.ศ. 2564   116 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจางลูกจางสำนักงานคณะกรรมการ             124 

  การเลือกตั้ง พ.ศ. 2547 

  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ              130 

    และวิธีการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนหรือคาจางของลูกจางประจำ พ.ศ. 2556 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจางลูกจางสำนักงานคณะกรรมการ    131 

  การเลือกตั้ง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจางลูกจางสำนักงานคณะกรรมการ             134 

  การเลือกตั้ง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจางลูกจางสำนักงานคณะกรรมการ             137 

  การเลือกตั้ง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจางลูกจางสำนักงานคณะกรรมการ    138 

  การเลือกตั้ง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2554 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจางลูกจางสำนักงานคณะกรรมการ             141 

  การเลือกตั้ง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2556 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจางลูกจางสำนักงานคณะกรรมการ             144 

  การเลือกตั้ง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับ             147 

  กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย พ.ศ. 2553 

  - ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดพ้ืนท่ีเส่ียงภัย               151 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับ             152 

  กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย (ฉบับท่ี 2) 

  พ.ศ. 2556 
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• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารของส านักงานคณะกรรมการ             154 
  การเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 
• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารของส านักงานคณะกรรมการ             157 
  การเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารของส านักงานคณะกรรมการ    158 
  การเลือกตั้ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 

หมวด 3 ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการ กรรมการการเลือกตั้ง 
ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ประจ าประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ     160 
  ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 
• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการประกันสุขภาพของประธานกรรมการ    163 
  และกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 
• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ     165 
  และผู้ช่วยเลขานุการ ประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการ 
  การเลือกตั้ง พ.ศ. 2556 
 

หมวด 4 ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการ 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดสวัสดิการการศึกษาของบุตร             173 
  และการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2546 
• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2562      174 
  - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับค่าเช่าบ้านตามระเบียบคณะกรรมการ    181 
    การเลือกตั้งว่าด้วยค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2562 
• ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใต้กองทุน    194 
  ส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
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หมวด 5 ระเบียบเกี่ยวกับคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

และคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน    197 

  พ.ศ. 2550 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน    213 

  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

  - การเทียบตำแหนงพนักงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย             217 

    คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2550 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน    219 

  นอกเวลาทำการ พ.ศ. 2561 

 

หมวด 6 ระเบียบเกี่ยวกับการใชจายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

การเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน 

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชจายเงินในการเลือกตั้งสมาชิก    221 

  สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2561 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชจายเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา   229 

  พ.ศ. 2561 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยผูตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561     237 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยผูตรวจการเลือกตั้ง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561   272 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชจายเงินในการจัดใหมีการลงคะแนนเสียง   285 

  เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2552 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานสนับสนุน   288 

  การดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  พ.ศ. 2564 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคาใชจายในการตรวจสอบบัญชีของ    290 

  พรรคการเมืองอยางเรงดวนในชวงเวลาท่ีมีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยเงินชดเชยผูประสบภัยเนื่องจาก     291 

  การปฏิบัติงานเลือกตั้ง พ.ศ. 2555 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการชวยเหลือการปฏิบัติงานและ     294 

  การสังเกตการณในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 
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หมวด 5 ระเบียบเกี่ยวกับคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

และคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน    197 

  พ.ศ. 2550 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน    213 

  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

  - การเทียบตำแหนงพนักงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย             217 

    คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2550 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน    219 

  นอกเวลาทำการ พ.ศ. 2561 

 

หมวด 6 ระเบียบเกี่ยวกับการใชจายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

การเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน 

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชจายเงินในการเลือกตั้งสมาชิก    221 

  สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2561 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชจายเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา   229 

  พ.ศ. 2561 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยผูตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561     237 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยผูตรวจการเลือกตั้ง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561   272 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชจายเงินในการจัดใหมีการลงคะแนนเสียง   285 

  เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2552 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานสนับสนุน   288 

  การดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  พ.ศ. 2564 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคาใชจายในการตรวจสอบบัญชีของ    290 

  พรรคการเมืองอยางเรงดวนในชวงเวลาท่ีมีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยเงินชดเชยผูประสบภัยเนื่องจาก     291 

  การปฏิบัติงานเลือกตั้ง พ.ศ. 2555 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการชวยเหลือการปฏิบัติงานและ     294 

  การสังเกตการณในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 
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หมวด 7 ระเบียบเกี่ยวกับคาใชจายอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงาน 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงาน    298 

  ของสำนักงาน พ.ศ. 2562 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคารับรอง เงินสมนาคุณและเงินการกุศล    311 

  พ.ศ. 2560 

  - หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินตามระเบียบคณะกรรมการ    319 

    การเลือกตั้งวาดวยคารับรอง เงินสมนาคุณและเงินการกุศล พ.ศ. 2560 
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หมวด 8 ระเบียบเกี่ยวกับคาใชจายในสืบสวน การไตสวน 
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• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน การไตสวน และการวินิจฉัยช้ีขาด   388 

  พ.ศ. 2561 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน การไตสวน และการวินิจฉัยช้ีขาด   442 

  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคาใชจายในการแสวงหาขอมูลขาวสาร    455 

  และการใหรางวัลแกผูช้ีเบาะแสการกระทำการอันไมสุจริตหรือเท่ียงธรรม 

  ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการดำเนินคดีเลือกตั้ง พ.ศ. 2562    466 

• ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการคุมครองพยาน พ.ศ. 2563     469 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 
 

 

หมวด 1 

ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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  หลักฐานการจ่ายเงินท่ีเป็นใบเสร็จรับเงิน  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  รวมท้ังบรรดาแบบพิมพ์  เอกสาร  และรายงาน
ที่ใช้ในการเบิกเงิน  การรับเงิน การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าส่งเงิน  ตลอดจนวิธีใช้
ให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานที่ส านักงานก าหนด  
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หมวด  ๒
รายได้

ข้อ ๙ รายได้ของส านักงาน  ประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
(๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมหรือทรัพย์สินของส านักงาน
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส 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 าเงินรายได้ที่ได้มาทุกประเภทฝากไว้ท่ีธนาคาร
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
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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
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ส่วนที่  ๒
หลักฐานการจ่ายเงิน

ข้อ ๓๒ หลักฐานการจ่ายเงินของส านักงาน  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบส าคัญรับเงินซึ่งผู้รับเงิน
เป็นผู้ออกให้  หรือรายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือใบรับรองการจ่ายเงิน  หรือเอกสารอื่นใด
ที่ส 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  และหากรายการค่าใช้จ่ายใดมีหลักฐานเก่ียวกับ
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
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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) ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเพ่ือด าเนินการหาสาเหตุและพฤติการณ์

ที่เอกสารสูญหายหรือเสียหาย
(๔) ในกรณีที่ไม่ได้เกิดจากการทุจริต  ให้ใช้ส าเนาหลักฐานการจ่ายเงินซึ่งผู้รับเงินรับรอง

แทนต้นฉบับท่ีสูญหายหรือเสียหาย  กรณีไม่สามารถขอส าเนาหลักฐานการจ่ายเงิน  ให้ใช้ใบรับรอง
การจ่ายเงินแทนใบเสร็จรับเงิน  โดยชี้แจงเหตุผล  พฤติการณ์ที่เอกสารนั้นสูญหายหรือเสียหาย
และไม่อาจขอส าเนาได้

(5) กรณีเป็นเอกสารอื่นที่ไม่ใช่หลักฐานการจ่าย  ให้ใช้ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารนั้นก่อน  
หากไม่สามารถขอส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารได้  และมีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจขอส าเนา  
หรือภาพถ่ายเอกสารได้  ให้ เลขาธิการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้ เอกสารอ่ืนแทน
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
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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
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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
ที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไป

แบบรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด
ข้อ ๕๗ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินที่จะเก็บรักษา  และรายงาน

เงินคงเหลือประจ าวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินกับรายงาน

เงินคงเหลือประจ าวัน  เม่ือปรากฏว่าถูกต้องแล้ว  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

11



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  โดยให้มี

้หนา   ๑๘
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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  รวมท้ังรายงานตามที่ส 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

้หนา   ๑๙
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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
การปฏิบัติงานซึ่งมีผลใช้บังคับก่อนระเบียบน้ีคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  
จนกว่าจะได้มีประกาศ  มติหรือค าสั่งของคณะกรรมการที่ออกตามระเบียบนี้ใช้บังคับ

ประกาศ  ณ  วนัที่  14  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยการรับทรัพย์สินที่มีผูอุ้ทิศให้แก่ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พ.ศ.  2564

โดยที่ เป็นการสมควรให้มีระเบียบเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมายด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้   
และมีประสิทธิภาพ

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรับทรัพย์สิน
ที่มีผู้อุทิศให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2564”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้งอื่นใด

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย
“ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษา

และการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๑  ถึง ๘
“หัวหน้าส่วนงานเบกิจ่าย”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักการคลงั  ผู้อ านวยการส านกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษา
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึงส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย
“ศูนย์ส่งเสริมการศึกษา”  หมายความว่า  ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของ  

พลเมืองที่  ๑  ถึง  ๘
“ส่วนงาน”  หมายความว่า  ส่วนงานในส่วนกลางของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

“ทรัพย์สิน”  หมายความว่า  วัตถุมีรูปร่าง  หรือไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้  

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔
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ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้  หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนด  ยกเว้น  

หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้

หมวด  ๑
บททั่วไป

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส านักงาน  ประกอบด้วย  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ที่ก ากับดูแลส านกัการคลัง  เป็นประธานกรรมการ  ผู้อ านวยการ
ส านักการคลัง  ผู้อ านวยการส านักกฎหมายและคดี  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
ผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  ผู้อ านวยการส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามติ  2  และผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบจ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ  
และให้ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินเป็นเลขานุการ  โดยให้คณะกรรมการพิจารณาการรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศ
ให้แก่ส านักงาน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้  

(๑) พิจารณาความเป็นกลางของผู้ที่อุทิศทรัพย์สินให้แก่ส านักงาน
(2) มีอ านาจเรียกบุคคล  หรือคณะบุคคล  ให้มาชี้แจง  หรือให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(3) เสนอความเห็น  พร้อมข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่อส านักงาน
(4) หน้าที่อื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
ข้อ ๗ เมื่อส่วนงาน  หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  หรือ

ศูนย์ส่งเสริมการศึกษา  ได้รับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส านักงาน  ให้รายงานการรับทรัพย์สินดังกล่าว
พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ตามแบบที่ส านักงานก าหนด  ส่งให้ส านักงานภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่
ได้รับการอุทิศทรัพย์สิน  หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันให้ขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินการต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตามความจ าเป็น  

ข้อ ๘ ให้ส านักงานจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศ
ให้แก่ส านักงานเพ่ือพิจารณาข้อมูลตามข้อ  ๗  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  แล้วเสนอ
รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาต่อไป  หากไม่สามารถด าเนินการได้ทัน  ให้ขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาด าเนินการต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตามความจ าเป็น

ข้อ ๙ ให้ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ  ๘  ให้ส่วนงาน  หรือส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  หรือศูนย์ส่งเสริมการศึกษา  เพ่ือด าเนินการต่อไป

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔
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หมวด  ๒
การรบัทรัพย์สินทีม่ีผู้อุทิศ

ข้อ  ๑๐ กรณีได้รับการอุทิศเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด  ให้หัวหน้าส่วนงานเบิกจ่าย
ออกใบเสร็จรับเงิน  ระบุชื่อผู้อุทิศไว้ในใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน  และการรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศ
ให้แก่ส านักงาน  ต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

(1) การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส านักงานไม่ว่ากรณีใด ๆ   ให้ส านักงานผู้รับค านึงถึง
ผลได้ผลเสีย  และประโยชน์ที่ส านักงานจะพึงได้รับ  และจะพึงต้องให้ตอบแทนทั้งปัจจุบัน  และในอนาคต
เป็นส าคัญ

(2) การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ต้องไม่ให้ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ
(3) การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ที่มีภาระติดพัน  หรือมีภาระต้องเรียกร้องหรือ

ซ่อมบ ารุงรักษา  ส านักงานจะต้องพิจารณาว่าผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปหรือไม่
ข้อ  ๑๑ การด าเนินการเกี่ยวกับการรับเงินอุทิศ  ตามข้อ  ๑๐  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  หมวด  ๓  การรับเงิน  และหมวด  ๕  
การเก็บรักษาเงิน

ข้อ  ๑๒ กรณีได้รับการอุทิศเป็นทรัพย์สินอื่นซึ่งมิใช่เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด  
ให้หัวหน้าส่วนงานเบิกจ่ายด าเนินการตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองและภาระติดพัน  
และให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา  ๑  ชุด  
เพ่ือท าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น  โดยเทียบเคียงกับราคาประเมินของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
หรือราคาของทางราชการหรือมูลค่ายุติธรรมแล้วให้ออกหลักฐานการรับ  โดยจัดท าหนังสือรับรอง
และระบุมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้รับอุทิศ

หลักฐานการรับและหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่ส านักงานก าหนด

หมวด  ๓
การบริหารทรัพย์สินทีม่ีผู้อทุศิ

ข้อ  ๑3 ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส านักงานนั้น  ส านักงานจะน าไปใช้หรือก่อหนี้ผูกพันได้  
ตามที่ระเบียบ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔

24



ข้อ  ๑4 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การบัญชี  และวิธีปฏิบัติที่มิได้
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน

ข้อ  ๑5 การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บ  การบันทึก  และการเบิกจ่ายทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
ตามข้อ  ๑๒  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั  
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕64
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยการงบประมาณ  

พ.ศ.  2563

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เพ่ือใหก้ารบริหารการงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมคีวามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลอืกตัง้วา่ด้วยการงบประมาณ  พ.ศ.  2563”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติคณะกรรมการอื่นใดซึ่งขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ส่วนงาน”  หมายความว่า  ส่วนงานในส่วนกลางของส านักงานตามระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงานและที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึงส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย
“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคมของปีหนึ่ง  ถึงวันที่   

๓๐  กันยายนของปีถัดไป  และให้ใช้ปี  พ.ศ.  ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น
“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้  

ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
“งบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  หมายความว่า  วงเงินท่ีส านักงานได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการให้ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละปีงบประมาณ
“แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน”  หมายความว่า  แผนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีซึ่งแสดงถึงรายรับและรายจ่ายที่น าไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละปีงบประมาณ
“รายจ่าย”  หมายความว่า  วงเงินในแต่ละประเภทรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ให้ใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ
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“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  บรรดาเงินทั้งปวงที่ส านักงานจัดเกบ็หรือไดร้ับไวเ้ป็นกรรมสทิธิ์  
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ  หรือกรณีอื่นใดท่ีต้องน าส่งคลัง
แต่กฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้  
หมวด  ๑

การจดัท าและการเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ข้อ ๖ ให้ส านักงานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี  ตามกรอบระยะเวลาที่ปฏิทินงบประมาณก าหนด

การจัดท าค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่วนงานและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดจัดท าตามแบบที่ส านักงานก าหนด  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  นโยบายของคณะกรรมการ
และส านักงาน  โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็นและผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดว่าจะได้รับในการขอ  พร้อมแนบ
เอกสารรายละเอียดค าชี้แจงประกอบค าขอ  

การเสนอค าของบประมาณรายจ่ายตามวรรคสอง  ให้เสนอผ่านตามขั้นตอนระเบียบ
การบริหารงานของส านักงาน  โดยให้ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์รวบรวมและวิเคราะห์ก่อนเสนอต่อ
เลขาธิการ  

ข้อ ๗ ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประกอบด้วย
(๑) แผนการด าเนนิงานที่แสดงถึงแผนการปฏิบัตงิาน  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ตามแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนด  
(๒) ค าชี้แจง  ให้แสดงถึงผลการด าเนินงาน  ผลการใช้จ่ายเงินและผลสัมฤทธิ์ ในปีที่ล่วงมา

และเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ด้วย
(๓) รายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  ให้ก าหนดรายการ  ระยะเวลา  จ านวนเงิน

ที่ผูกพันในแต่ละปีงบประมาณ
ข้อ ๘ งบรายจ่ายของส านักงานให้จ าแนก  ดังนี้  
(๑) งบบุคลากร  
(๒) งบด าเนินงาน  
(๓) งบลงทุน
(๔) งบเงินอุดหนุน
(๕) งบรายจ่ายอื่น

้หนา   ๒๒
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ข้อ ๙ ให้เลขาธิการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาค าขอ
งบประมาณของส านักงาน  

หมวด  ๒
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ข้อ ๑๐ ให้ส านักงานจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  ส่งให้ส านักงบประมาณ

ข้อ ๑๑ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมใช้บังคับแล้ว  ให้ส านักงานน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  

ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้รับความเห็นชอบไม่ทันปีงบประมาณ  ให้ส านักงาน
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วไปพลางก่อนได้  เฉพาะงบบุคลากรและงบด าเนินงาน
ไม่เกินร้อยละห้าสิบ  

ข้อ ๑๒ กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น  ส านักงานอาจเสนอคณะกรรมการ เพ่ือขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณได้  

ข้อ ๑๓ การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณต้องใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงานประจ า  ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ส านักงาน  และต้องค านึงถึงความพร้อมในการด าเนนิงาน  
ผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายเป็นส าคัญ  โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์  
เหตุผลและความจ าเป็น  ดังนี้

(๑) เป็นกิจการส าคัญที่จ าเป็นต้องด าเนินการและได้ขอตั้งไว้ในค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีแล้ว  แต่ไม่ได้รับการจัดสรร  หรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ

(๒) เป็นกิจการที่ส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน
ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด  ให้ เบิกจ่ายจากงบประมาณภายใน

ปีงบประมาณนั้น  เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีซึ่งมิได้ตั้งค้างไว้  ให้น ามาเบิกจ่าย
ได้ในงบประมาณปีถัดไป

ข้อ ๑๕ เงินนอกงบประมาณยกเว้นเงินอุทิศซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์  สามารถน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยต้องหักหนี้สินและภาระผูกพันก่อน

ข้อ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ส านักงานเสนอแล้ว
ให้ เลขาธิการอนุมัติ   จัดสรรงบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้อยู่ ในวงเงิน
และวัตถุประสงค์ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ในปีงบประมาณนั้น  เว้นแต่ส านักงานได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณแล้ว  

้หนา   ๒๓
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ข้อ ๑๗ ให้ส่วนงานและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ภารกิจตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย  และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  นโยบายของคณะกรรมการ  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ  
เสนอเลขาธิการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้ความเห็นชอบภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท้ังนี้  รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนนับแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ในปีนั้น  
จนถึงวันที่เลขาธิการเห็นชอบ  ให้ถือเป็นรายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณนั้นด้วย  

หมวด  ๓
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ข้อ ๑๘ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จากแผนงานหนึ่งไปตั้งจ่ายอีก
แผนงานหนึ่งจะกระท ามิได้  ยกเว้นเป็นเงินนอกงบประมาณและต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ข้อ ๑๙ กรณีมีความจ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ให้เลขาธิการมีอ านาจโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ทั้งนี้  ต้องไม่เป็นการก าหนดรายการใหม่  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ  

หมวด  ๔
การควบคมุงบประมาณและการรายงานผล

ข้อ ๒๐ ให้ส่วนงานและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จัดท าทะเบียนควบคุมงบประมาณ  และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานเป็นรายไตรมาส  เสนอต่อเลขาธิการ
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่สิ้นไตรมาส

กรณีการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ให้จัดท า
รายงานแผนและผลการด าเนินงานโดยแสดงถึงผลผลิตและผลลัพธ์เสนอต่อเลขาธิการภายใน  ๓๐  วัน  
นับแต่โครงการสิ้นสุด

หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน  ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด  
ข้อ ๒๑ กรณผีลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินตามข้อ  ๒๐  ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน  ให้ส่วนงานและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  ให้เลขาธิการพิจารณาเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ

ข้อ ๒๒ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  ให้ส านักงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ตลอดจน
รายงานการรับและการจ่ายเงินประจ าปีที่สิ้นสุด  เสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  

้หนา   ๒๔
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บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๓ การใดที่อยู่ในระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้อยู่เดิมได้จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะสามารถ
ด าเนินการตามระเบียบนี้ได้

ประกาศ  ณ  วนัที่  14  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓
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หมวด 2 

ระเบียบและประกาศเก่ียวกับคาใชจายบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





หน้า   ๘
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง   

พ.ศ.  ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือน  และบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งท้ายระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการปรับค่าตอบแทนภาครัฐ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และข้อ  ๔๑  ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ในการประชุมคร้ังที่  ๕๓/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกว่า   “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  

พ.ศ.  ๒๕๕๖
ข้อ ๔ อัตราเงินเดือนของพนักงานให้เป็นไปตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ อตัราเงินประจําตําแหน่งและการรับเงินประจําตําแหน่งของพนักงานให้เป็นไปตาม

บัญชีท้ายระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘
ศุภชัย  สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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39 56,540
38.5 55,690
38 54,830

37.5 53,970
37 53,120

36.5 52,260
36 33,700 51,400

35.5 33,190 50,950
35 32,680 50,490

34.5 32,170 50,040
34 31,660 49,580

33.5 31,150 49,130
33 30,630 48,670

32.5 30,330 48,210
32 30,030 47,760

31.5 29,730 47,300
31 29,430 46,850

30.5 29,120 46,390
30 28,820 45,940

29.5 28,520 45,480
29 28,220 45,020

28.5 27,920 44,570
28 27,610 44,110

27.5 27,310 43,660
27 27,010 43,200 76,670

26.5 26,710 42,750 75,510
26 26,410 42,290 74,350

25.5 26,100 41,830 73,190
25 25,800 41,380 72,030

24.5 25,500 40,920 70,870
24 25,200 40,470 69,700

23.5 24,900 40,010 68,990
23 24,590 39,560 68,270

22.5 24,290 39,100 67,560
22 23,990 38,640 66,850 90,770

21.5 23,690 38,190 66,130 89,390
21 23,390 37,730 65,420 88,020

20.5 23,080 37,280 64,700 86,640
20 22,780 36,820 63,990 85,260

19.5 22,480 36,370 63,270 83,890
19 22,180 35,910 62,560 82,510

18.5 21,880 35,450 61,840 81,560
18 21,570 35,000 61,130 80,610

17.5 21,270 34,540 60,410 79,660
17 20,970 34,090 59,700 78,710

16.5 20,670 33,630 58,980 77,760
16 20,370 33,180 58,270 76,810

15.5 20,060 32,720 57,550 75,850
15 19,760 32,260 56,840 74,900

14.5 19,460 31,810 56,120 73,950
14 19,160 31,350 55,410 73,000

13.5 18,860 30,900 54,690 72,050
13 18,550 30,440 53,980 71,100

12.5 18,250 29,990 53,260 70,150
12 17,950 29,530 52,550 69,200

11.5 17,650 29,070 51,830 68,240
11 17,350 28,620 51,120 67,290

10.5 17,040 28,160 50,410 66,340
10 16,740 27,710 49,690 65,390
9.5 16,440 27,250 48,980 64,440
9 16,140 26,800 48,260 63,490

8.5 15,830 26,340 47,550 62,540
8 15,530 25,880 46,830 61,580

7.5 15,230 25,430 46,120 60,630
7 14,930 24,970 45,400 59,680

6.5 14,630 24,520 44,690 58,730
6 14,320 24,060 43,970 57,780

5.5 14,020 23,610 43,260 56,830
5 13,720 23,150 42,540 55,880

4.5 13,420 22,690 41,830 54,920
4 13,120 22,240 41,110 53,970

3.5 12,810 21,780 40,400 53,020
3 12,510 21,330 39,680 52,070

2.5 12,210 20,870 38,970 51,120
2 11,910 20,420 38,250 50,170

1.5 11,610 19,960 37,540 49,220
1 11,300 19,500 36,820 48,260

ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานระดับกลาง บริหารระดับกลาง บริหารระดับสูง

ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้น

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงาน

ตําแหน่งพนักงาน
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ขั้นต่ํา ขั้นสูง
 1. ตําแหน่งบริหารระดับสูง

     (1)  รองเลขาธิการ/ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเมือง
          และการเลือกตั้ง/ผู้ทรงคุณวุฒิ
          และตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่า

     (2)  ผู้ตรวจการ/ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้อํานวยการสํานัก/
          ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด/
          ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
          และมีฐานะเทียบเท่า

48,260 90,770 12,000

 2. ตําแหน่งบริหารระดับกลาง

     (1)  รองผู้อํานวยการสํานัก/รองผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
           ประจําจังหวัด/ผู้เชี่ยวชาญ
           และตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่า

     (2)  ผู้อํานวยการฝ่าย/ศูนย์/สํานักงาน/ผู้ชํานาญการ
          และตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่า

 3. ตําแหน่งปฏิบัติงาน
     (1)  ปฏิบัติงานระดับกลาง 19,500 56,540  -

     (2)  ปฏิบัติงานระดับต้น 11,300 33,700  -

36,820 76,670 10,000

  บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

ตําแหน่ง
เงินเดือน เงินประจํา

ตําแหน่ง หมายเหตุ

55,880 90,770 17,000
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยเงนิเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  (ฉบับที ่ ๒)  

พ.ศ.  2563

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานท้ายระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง   พ.ศ.  2558  ให้สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  11)  พ.ศ.  2560  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22  และมาตรา  52  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   พ.ศ.  ๒๕6๐  ประกอบข้อ  41  ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   พ.ศ.  2547  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจ าต าแหน่ง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  2563”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2563  เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  4  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ด้วยเงินเดอืนและ

เงินประจ าต าแหน่ง  พ.ศ.  ๒๕58  และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ  4 ให้พนักงานได้รับเงินเดือนตามระดับของประเภทต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในบัญชี

อัตราเงินเดือนพนักงานท้ายระเบียบนี้”
ข้อ 4 ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็นข้อ   4/1  ข้อ  4/2  และข้อ  4/3  ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  พ.ศ.  2558
“ข้อ  4/1  ให้ปรับเงินเดือนพนักงานที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราเงินเดือนตามระดับของประเภท

ต าแหน่งตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
ในการปรับเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง  หากไม่มีอัตราเงินเดือนท่ีเท่าเดิม  ให้ได้รับอัตราเงินเดือน

ในขั้นใกล้เคียงที่สุดที่สูงกว่า
ข้อ  4/2  พนักงานที่ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดตามระดับของประเภทต าแหน่งใด   ให้ได้รับ

เงินเดือนในระดับถัดไปหนึ่งระดับของแต่ละประเภทต าแหน่งนั้นเท่านั้น
ข้อ  4/3  ในวาระเริ่มแรก
(๑) พนักงานที่ได้รับเงินเดือนเดิมในอัตราขั้นสูงสุดตามระดับของประเภทต าแหน่งและได้รับ

ค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง   หรือใกล้ถึงขั้นสูงของต าแหน่ง  
พ.ศ.  2553  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้น าค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวมารวมกับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๖๓
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ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  เป็นเงินเดือนของพนักงานนั้น  แล้วปรับเข้าสู่อัตราเงินเดือนตามบัญชีท้าย
ระเบียบนี้

(๒)  พนักงานที่ได้รับเงินเดือนเดิมสูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดตามระดับของประเภทต าแหน่ง
ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราขั้นชั่วคราวเป็น
การเฉพาะรายตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้แล้วน าความในข้อ  4/2  มาใช้บังคับ”

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๖๓
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32.0 56,540

31.5 47,300 55,690

31.0 46,850 54,830

30.5 46,390 53,970

30.0 45,940 53,120

29.5 45,480 52,260

29.0 45,020 51,400

28.5 44,570 50,950

28.0 44,110 50,490

27.5 43,660 50,040

27.0 43,200 49,580

26.5 42,750 49,130

26.0 42,290 48,670

25.5 41,830 48,210 76,670

25.0 41,380 47,760 75,510

24.5 40,920 47,300 74,350

24.0 40,470 46,850 73,190 69,700 73,190

23.5 40,010 46,390 72,030 68,990 72,030

23.0 24,590 28,820 39,560 45,940 70,870 68,270 70,870

22.5 24,290 28,520 39,100 45,480 69,700 67,560 69,700

22.0 23,990 28,220 33,700 38,640 45,020 67,560 68,990 66,850 68,990

21.5 23,690 27,920 33,190 38,190 44,570 66,340 68,270 66,130 68,270

21.0 23,390 27,610 32,680 37,730 44,110 65,390 67,560 65,420 67,560 90,770

20.5 23,080 27,310 32,170 37,280 43,660 64,440 66,850 64,700 66,850 89,390

20.0 22,780 27,010 31,660 36,820 43,200 63,490 66,130 63,990 66,130 88,020

19.5 22,480 26,710 31,150 36,370 42,750 62,540 65,420 63,270 65,420 86,640

19.0 22,180 26,410 30,630 35,910 42,290 61,580 64,700 62,560 64,700 85,260

18.5 21,880 26,100 30,330 35,450 41,830 60,630 63,990 61,840 63,990 83,890

18.0 21,570 25,800 30,030 35,000 41,380 59,680 63,270 90,770 61,130 63,270 82,510

17.5 21,270 25,500 29,730 34,540 40,920 58,730 62,560 89,390 60,410 62,560 81,560

17.0 20,970 25,200 29,430 34,090 40,470 57,780 61,840 88,020 59,700 61,840 80,610 90,770

16.5 20,670 24,900 29,120 33,630 40,010 56,830 61,130 86,640 58,980 61,130 79,660 89,390

16.0 20,370 24,590 28,820 33,180 39,560 55,880 60,410 85,260 58,270 60,410 78,710 88,020

15.5 20,060 24,290 28,520 32,720 39,100 54,920 59,700 83,890 57,550 59,700 77,760 86,640

15.0 19,760 23,990 28,220 32,260 38,640 53,970 58,980 82,510 56,840 58,980 76,810 85,260

14.5 19,460 23,690 27,920 31,810 38,190 53,020 58,270 81,560 56,120 58,270 75,850 83,890

14.0 19,160 23,390 27,610 31,350 37,730 52,070 57,550 80,610 55,410 57,550 74,900 82,510

13.5 18,860 23,080 27,310 30,900 37,280 51,120 56,840 79,660 54,690 56,840 73,950 81,560

13.0 18,550 22,780 27,010 30,440 36,820 50,170 56,120 78,710 53,980 56,120 73,000 80,610

12.5 18,250 22,480 26,710 29,990 36,370 49,220 55,410 77,760 53,260 55,410 72,050 79,660

12.0 17,950 22,180 26,410 29,530 35,910 48,260 54,690 76,810 52,550 54,690 71,100 78,710

11.5 17,650 21,880 26,100 29,070 35,450 47,550 53,980 75,850 51,830 53,980 70,150 77,760

11.0 17,350 21,570 25,800 28,620 35,000 46,830 53,260 74,900 51,120 53,260 69,200 76,810

10.5 17,040 21,270 25,500 28,160 34,540 46,120 52,550 73,950 50,410 52,550 68,240 75,850

10.0 16,740 20,970 25,200 27,710 34,090 45,400 51,830 73,000 49,690 51,830 67,290 74,900

9.5 16,440 20,670 24,900 27,250 33,630 44,690 51,120 72,050 48,980 51,120 66,340 73,950

9.0 16,140 20,370 24,590 26,800 33,180 43,970 50,410 71,100 48,260 50,410 65,390 73,000

8.5 15,830 20,060 24,290 26,340 32,720 43,260 49,690 70,150 47,550 49,690 64,440 72,050

8.0 15,530 19,760 23,990 25,880 32,260 42,540 48,980 69,200 46,830 48,980 63,490 71,100

7.5 15,230 19,460 23,690 25,430 31,810 41,830 48,260 68,240 46,120 48,260 62,540 70,150

7.0 14,930 19,160 23,390 24,970 31,350 41,110 47,550 67,290 45,400 47,550 61,580 69,200

6.5 14,630 18,860 23,080 24,520 30,900 40,400 46,830 66,340 44,690 46,830 60,630 68,240

6.0 14,320 18,550 22,780 24,060 30,440 39,680 46,120 65,390 43,970 46,120 59,680 67,290

5.5 14,020 18,250 22,480 23,610 29,990 39,100 45,400 64,440 43,260 45,400 58,730 66,340

5.0 13,720 17,950 22,180 23,150 29,530 38,640 44,690 63,490 42,540 44,690 57,780 65,390

4.5 13,420 17,650 21,880 22,690 29,070 38,190 43,970 62,540 41,830 43,970 56,830 64,440

4.0 13,120 17,350 21,570 22,240 28,620 37,730 43,260 61,580 41,110 43,260 55,880 63,490

3.5 12,810 17,040 21,270 21,780 28,160 37,280 42,540 60,630 40,400 42,540 54,920 62,540

3.0 12,510 16,740 20,970 21,330 27,710 36,820 41,830 59,680 39,680 41,830 53,970 61,580

2.5 12,210 16,440 20,670 20,870 27,250 36,370 41,110 58,730 38,970 41,110 53,020 60,630

2.0 11,910 16,140 20,370 20,420 26,800 35,910 40,400 57,780 38,250 40,400 52,070 59,680

1.5 11,610 15,830 20,060 19,960 26,340 35,450 39,680 56,830 37,540 39,680 51,120 58,730

1.0 11,300 15,530 19,760 19,500 25,880 35,000 38,970 55,880 36,820 38,970 50,170 57,780

ระดบั
ปฏบิัตงิาน

ระดบั
ช านาญงาน

ระดบั
ช านาญงานพิเศษ

ระดบั
ปฏบิัตกิาร

ขั้นชั่วคราว
ระดบัปฏบิัตกิาร

ระดบั
ช านาญการ

ระดบั
ช านาญการพิเศษ

ระดบั
เชี่ยวชาญ

ระดบั
ทรงคุณวุฒิ

ระดบัตน้ ระดบัสูง ระดบัตน้
ขั้นชั่วคราว
ระดบัตน้

ระดบัสูง

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงาน
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ขั้นที่
ประเภทปฏิบตังิาน ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ ประเภทบริหาร
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หน้า   ๒๗
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน

พ.ศ.  ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้มีความเหมาะสม  และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
นําไปประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นส่ิงจูงใจให้พนักงานเกิด
ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๖  
ครั้งที่  ๑๗/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  และครั้งที่  ๑๙/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๒๐  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเล่ือนเงินเดือน  
พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
บรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  มติ  หรือคําส่ังอ่ืนใดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน   
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“ปี”  หมายความว่า  ปีงบประมาณ   
“ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม
“ครึ่งปีหลัง”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน   
“ครึ่งปีที่แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลัง  ที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๕ ให้ผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

การบริหารงานบุคคล  เป็นผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน
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หน้า   ๒๘
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖

ข้อ ๖ การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  ประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานปีละสองครั้ง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด   

ข้อ ๗ การเล่ือนเงินเดือนพนักงาน  ให้เล่ือนปีละสองครั้ง  ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก  เลื่อนวันที่  ๑  เมษายนของปีที่ได้เล่ือน
(๒) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง  เล่ือนวันที่  ๑  ตุลาคมของปีถัดไป
ข้อ ๘ การเล่ือนเงินเดือนพนักงานให้เล่ือนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับ

ตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง  เว้นแต่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ต่ํากว่าเดิมโดยได้รับ
เงินเดือนในอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่เดิม  ให้เล่ือนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม

ข้อ ๙ พนักงานซ่ึงจะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนครึ่ งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและด้วยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่สํานักงาน  ซ่ึงผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคลแล้ว  เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เล่ือน
เงินเดือนครึ่งขั้น

(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันที่ออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า
โทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่   
หรือความผิดที่ทําให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ของตน  ซ่ึงมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

ในกรณีที่พนักงานผู้ใดอยู่ในหลกัเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนเงินเดือน  และได้ถูกงดเล่ือนเงินเดือน
เพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนั้นมาแล้ว  ให้ผู้มีอํานาจ
ส่ังเล่ือนเงินเดือนเล่ือนเงินเดือนประจําครึ่งปีต่อไปให้ผู้นั้นตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  หรือ  ๑  ตุลาคมของครั้งที่
จะได้เล่ือนเป็นต้นไป

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักงานเกินกว่าสองเดือน
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้าทํางานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน  หรือได้

ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าส่ีเดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา  สําหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติ  

การวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา  สําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ  

ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าส่ีเดือน
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(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่เลขาธิการกําหนด   
เป็นประกาศสํานักงาน  โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน

(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติงาน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน  แต่ไม่รวมถึง   
วันลาตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลาดังต่อไปนี้

 (ก) ลาอุปสมบท  ลาเพื่อไปถือศีลและปฏิบัติธรรม  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  
ประเทศซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงาน
และลูกจ้าง

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
 (ค) ลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่เกินสามสิบวันทําการ
 (ง) ลาป่วยซ่ึงจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน  

ไม่เกินหกสิบวันทําการ
 (จ) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่
 (ฉ) ลาพักผ่อน
 (ช) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
 (ซ) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาป่วยและการลากิจส่วนตัว  ให้นับเฉพาะวันทําการ
ข้อ ๑๐ พนักงานซ่ึงจะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้ง  ต้องเป็นผู้อยู่ใน

หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ  ๙  และต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด
ประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิดประโยชน์
และผลดียิ่งต่อสํานักงานและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้

(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานเป็นพิเศษ  และสํานักงานได้ดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรอง
ให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น

(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรําเส่ียงอันตรายมาก  หรือมีการต่อสู้ที่เส่ียงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ

(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตําแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อสํานักงาน
เป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย

(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อยยากลําบากเป็นพิเศษ   
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานและสังคม
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(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทํากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนสําเร็จเป็นผลดียิ่ง
แก่ประเทศชาติ

ข้อ ๑๑ การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนพนักงานตามข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดําเนินการแล้วตามข้อ  ๖  มาเป็นหลัก
ในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง  และครั้งที่สอง  โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลเก่ียวกับการลา  
พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงาน  และข้อควร  
พิจารณาอ่ืน ๆ  ของผู้นั้นมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วย
ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน

ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับรายงาน
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนด้วย

ข้อ ๑๒ การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๙  (๙)  (ซ)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์  เว้นแต่ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์  
ตามข้อ  ๙  (๕)  หรือ  (๖)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าส่ีเดือนมาเป็นเกณฑ์พิจารณา

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่พนักงานผู้ใดซ่ึงเล่ือนตําแหน่ง  ย้าย  สับเปล่ียนหน้าที่  ไปช่วยปฏิบัติงาน  
ในต่างสังกัด  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด  ให้นําผลการปฏิบัติงาน
ในครึ่งปีที่แล้วมาของพนักงานผู้นั้นทุกตําแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนด้วย

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนแต่ละครั้ง  ให้ผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนพิจารณา
รายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ  ๑๑  ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา
เล่ือนเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ  ๙  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงาน  ให้เล่ือนเงินเดือนให้แก่ผู้นั้น  
ครึ่งขั้น  ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ตามข้อ  ๑๐  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับ  
การเป็นพนักงาน  ให้เล่ือนเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น

ในกรณีที่พนักงานผู้ใดได้รับการเลื่อนเงินเดือนครึ่งปีแรกไม่ถึงหนึ่งขั้น  ถ้าในการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือนครึ่งปีหลัง  ผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลัง
รวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้นสําหรับปีนั้น  ผู้มีอํานาจส่ังเล่ือน
เงินเดือนอาจมีคําส่ังให้เลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปีของพนักงานผู้นั้นเป็นจํานวนหนึ่งขั้นครึ่งได้  แต่ผล
การปฏิบัติงานทั้งปีของพนักงานผู้นั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่ง  หรือหลายประการ
ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิดผลประโยชน์
และผลดตี่อสํานักงานและสังคม

(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสํานักงาน
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(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรําเสี่ยงอันตราย  หรือมีการต่อสู้ที่เส่ียงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิต

(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่ที่หนักเกินกว่าระดับตําแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อสํานักงาน
และปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีดว้ย

(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อยยากลําบากและงานนั้น
ได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานและสังคม

(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทํากิจการใดกิจการหนึ่งจนสําเร็จเป็นผลดีแก่
ประเทศชาติ   

ในกรณีที่พนักงานผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะรับการเล่ือนเงินเดือน  ครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น  
แต่ไม่อาจส่ังเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้  เพราะมีข้อจํากัดเก่ียวกับจํานวนเงินที่จะใช้เล่ือนเงินเดือน
ของส่วนงานนั้น  ถ้าในการเล่ือนเงินเดือนครึ่งปีหลัง  พนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับ
เลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก  และไม่มีข้อจํากัดเก่ียวกับจํานวนเงินที่จะใช้เล่ือนเงินเดือนในคราวนั้น   
ผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนอาจมีคําส่ังให้เล่ือนเงินเดือนรวมทั้งปีของพนักงานผู้นั้นเป็นจํานวนสองขั้นได้   

ในกรณีที่ผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนพิจารณาเห็นว่าพนักงานผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ
การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนครึ่งปีครึ่งขั้นตามข้อ  ๙  ให้งดเล่ือนเงินเดือนสําหรับผู้นั้น  แต่ต้องแจ้งเหตุผล
ให้ผู้นั้นทราบด้วย

ข้อ ๑๕ การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงาน  ซ่ึงในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาต
ให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๙  (๙)  (ซ)  ให้ผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนพิจารณา
ส่ังเล่ือนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้นเม่ือผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่  โดยส่ังให้เล่ือนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้ง
ที่ควรจะได้เล่ือน  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

ข้อ ๑๖ ผู้มีอํานาจส่ังเลื่อนเงินเดือนจะนําเอาเหตุที่พนักงานผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่าทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญามาเป็นเหตุในการไม่พิจารณา
เล่ือนเงินเดือนให้พนักงานผู้นั้นไม่ได้

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่พนักงานผู้ใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือความผิดที่ทําให้เส่ือมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ของตน  ซ่ึงมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  และเป็น
การถูกลงโทษจากการกระทําผิดเดียวกัน  ถ้าถูกสั่งไม่เล่ือนเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัย
หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษจะสั่งไม่เล่ือนเงินเดือนซํ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทํา
ความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลทําให้
การเล่ือนเงินเดือนของพนักงานผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ผู้มีอํานาจ
ส่ังเล่ือนเงินเดือนพิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนพนักงานผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้   
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ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนเงินเดือนให้พนักงานผู้ใด  
แต่ผู้นั้นจะต้องออกจากงานไปเพราะเหตุเกษียณอายุ  ถ้าพนักงานผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราที่ยังไม่เต็มขั้นสูง
ของตําแหน่งให้ผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ผู้นั้นในวันที่  ๓๐  กันยายนของปีสุดท้าย
ก่อนที่จะออกจากงาน  ทั้งนี้  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนเงินเดือนที่ถือปฏิบัติอยู่โดยไม่จ่ายตัวเงิน  
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จ

ข้อ ๒๐ พนักงานผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้ตามระเบียบนี้  แต่ผู้มีอํานาจ
ส่ังเล่ือนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน
เสนอคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เล่ือนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย

ข้อ ๒๑ ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ถ้าพนักงานผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เล่ือนเงินเดือนแต่ต้อง
รอการเล่ือนเงินเดือนไว้เพราะเหตุที่ได้มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนมีคําส่ังเล่ือนเงินเดือนพนักงานผู้นั้นที่ได้รอไว้ทั้งหมด

ข้อ ๒๒ การเล่ือนเงินเดือนในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  ให้นําผลการปฏิบัติงานและข้อมูล
เก่ียวกับการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงาน
และข้อควรพิจารณาอ่ืน  ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  ที่พนักงาน
ผู้นั้นมีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  และผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ทั้งนี้  สําหรับผู้ที่ได้รับบรรจุเข้าเป็นพนักงานใหม่  บรรจุกลับ  
หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือดูงาน  ณ  ต่างประเทศ   
ต้องได้ปฏิบัติงานมาแล้วนบัถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน

ข้อ ๒๓ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖
อภิชาต  สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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หน้า   ๒๔
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๘

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดือน  (ฉบับที ่ ๒)

พ.ศ.  ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเล่ือนเงินเดือน  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุม
ครั้งที่  ๒๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๘  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  มติ  หรือค าสั่งอื่นใดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่มีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง  (๒)  ของข้อ  ๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“(๒)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษา

ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของต าแหน่งหน้าที่ของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ในกรณีที่พนักงานผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนเงินเดือน  และได้ถูกงดเลื่อนเงินเดือน
เพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนั้นมาแล้ว   ให้ผู้มีอ านาจ
สั่งเลื่อนเงนิเดอืนเลื่อนเงนิเดือนประจ าครึ่งปีต่อไปให้ผู้นั้นตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  หรือ  ๑  ตุลาคมของครั้งที่
จะได้เลื่อนเป็นต้นไป”

ข้อ ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๙/๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลื่อนเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
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หน้า   ๒๕
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๘

“ข้อ  ๑๙/๑  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้น
ถึงแก่ความตายก่อนหรอืในวนัที่  ๑  เมษายนหรอื  ๑  ตุลาคม  แล้วแต่กรณี  และพนักงานผู้นั้นได้รับเงินเดือน
ในอัตราที่ยังไม่เต็มขั้นสูงของต าแหน่งให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์
ในการค านวณบ าเหน็จโดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย”

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘
ศุภชัย  สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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หน้า   ๒๕
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๘

“ข้อ  ๑๙/๑  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้น
ถึงแก่ความตายก่อนหรอืในวนัที่  ๑  เมษายนหรอื  ๑  ตุลาคม  แล้วแต่กรณี  และพนักงานผู้นั้นได้รับเงินเดือน
ในอัตราที่ยังไม่เต็มขั้นสูงของต าแหน่งให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์
ในการค านวณบ าเหน็จโดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย”

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘
ศุภชัย  สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยการจ่ายเงนิเดือนและเงนิอื่นในลกัษณะเดียวกัน  

พ.ศ.  ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน

และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือมติคณะกรรมการอ่ืนใดซึ่งขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
“ปี”  หมายความว่า  ปีงบประมาณ
“เงินเดือน”  หมายความว่า  เงินที่มีก าหนดจ่ายเป็นรายเดือน  ตามบัญชีอัตราเงินเดือน

ของพนักงาน  หรือบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง  ซึ่งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน
“เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน”  หมายความว่า  เงินอื่นที่ก าหนดจ่ายในลักษณะเดียวกันกับ

เงินเดือน  อาทิเช่น  เงินประจ าต าแหน่ง  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหาร  เงินเพ่ิมพิเศษค่าครองชีพพนักงานและลูกจ้างประจ า  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานและลูกจ้าง  ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานและลูกจ้างผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง
หรือใกล้ถึงขั้นสูงของต าแหน่ง  ฯลฯ

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้  หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้
หมวด  ๑

การจ่ายเงินเดือน

ข้อ ๖ ให้ส านักการคลังจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานในวันท าการก่อนวันท าการสุดท้าย  
ของเดือนโดยน าเข้าฝากธนาคารผ่านบัญชีธนาคารที่เปิดเป็นรายบุคคลเพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายเงิน

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๖๓
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จากธนาคารได้ตามก าหนดเวลา  ส าหรับกรณีต้องเบิกเงินจากธนาคารให้จ่ายในวันท าการสุดท้ายของ
ธนาคารในเดือนนั้น  แต่ทั้งนี้  ส านักงานจะก าหนดวันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้

ข้อ ๗ การจ่ายเงินเดือนตามค าสั่งให้ได้รับเงินเดือนที่มีผลย้อนหลังไปในปีงบประมาณ  
ที่ล่วงมาแล้วให้เบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปีที่มีค าสั่ง

ข้อ ๘ การจ่ายเงินเดือนพนักงานกรณีบรรจุใหม่  หรือกลับเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ให้จ่ายได้
ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่

ข้อ ๙ การจ่ายเงินเดือนกรณีที่มีการเลื่อนระดับ  หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่  
ที่ระบุในค าสั่งของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน

ข้อ  ๑๐ พนักงานที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่เงินเดือนสูงขึ้นในระหว่างเดือน  
ให้จ่ายตามส่วนของจ านวนวันที่มีสิทธิของต าแหน่งนั้น  

ข้อ  ๑๑ การจ่ายเงินเดือนพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน  ให้จ่ายตามส่วน
ของจ านวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนในเดือนนั้น

ข้อ  ๑๒ ให้ส านักงานหักภาษีเงินได้  ณ  ท่ีจ่าย  ตามอัตราและวิธีการท่ีก าหนดไว้ในประมวล
รัษฎากรส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  

ให้ส านักงานตรวจสอบรายได้พึงประเมินรวมทั้งปี  (รายได้ตามปีภาษี)  และการหักภาษีเงินได้  
ณ  ที่จ่าย  ของผู้รับเงิน  เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ออกใบรับรองภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่าย  
ส่งให้ผู้รับเงินในสังกัดและออกรายงาน  ภงด.  ๑  ก  (พิเศษ)  ส่งให้กรมสรรพากร  

ข้อ  ๑๓ ให้ส านักงานหักเงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามความประสงค์ของพนักงาน  
ตามอัตราของข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

ข้อ  ๑๔ การจ่ายเงินเดือน  มิให้ส านักงานหักเงินไว้เพ่ือการใด ๆ  เว้นแต่จะมีหนังสือยินยอม  
ของพนักงาน  

ในกรณีที่พนักงานมีหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนไว้กับส านักงานเพ่ือช าระเงินให้แก่หน่วยงาน  
องค์กร  สถาบันต่าง ๆ  หลายแห่ง  ให้ส านักงานพิจารณาหกัเงนิไว้เพ่ือช าระให้แกส่ านักงาน  สหกรณ์ออมทรพัย์
ของส านักงานและค่าสวัสดิการต่าง ๆ  ตามระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส านักงานก่อน  

หนังสือยินยอมของพนักงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ท าไว้กับส านักงานตามแบบที่ส านักงานก าหนด
ข้อ  ๑๕ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพนักงานผู้ใดละทิ้ง  หรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผล  

อันสมควร  หรือขาดงาน  ห้ามมิให้จ่ายเงินเดือนส าหรับวันที่ละทิ้ง  หรือทอดทิ้งหน้าที่  หรือขาดงาน
ข้อ  ๑๖ การจ่ายเงินเดือนของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดเงินเดือน  ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการแต่งตั้ง  

หรือปรับเงินเดือน  โดยได้รับเงินเดือนต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดเงินเดือน  ให้คงตัดเงินเดือน
ตามค าสั่งของส านักงานนั้นต่อไป  

ข้อ  ๑๗ พนักงานผู้ใดที่ตายในระหว่างการเป็นพนักงาน  ให้จ่ายเงินเดือนจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
ข้อ  ๑๘ การจ่ายเงินเดือนในกรณีต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้

้หนา   ๑๔
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(๑) ลาออก  ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันถึงก าหนดลาออก  แต่ถ้าถึงก าหนดลาออกแล้วยังไม่ได้  
รับทราบค าสั่งอนุญาตให้ลาออก  และพนักงานผู้นั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อมา  ให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบ
ค าสั่ง  หรือควรได้รับทราบค าสั่ง

(๒) ปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวนัที่ระบุในค าสั่ง  แต่ถ้ายังไม่ได้รบัทราบค าสัง่  
และพนักงานผู้นั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อมา  ให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบค าสั่ง  หรือควรได้รับทราบค าสั่ง

(๓) ในกรณีตาม  (๑)  และ  (๒)  หากจ าเป็นต้องส่งมอบงานในหน้าที่  ก็ให้จ่ายต่อไปได้จนถึง  
วันส่งมอบงานเสร็จภายในวันเวลาอันไม่ชักช้าตามที่ผู้บังคับบัญชาจะก าหนดตามสภาพของงาน  แต่ทั้งนี้  
จะต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ระบุในค าสั่งหรือวันรับทราบค าสั่งหรือควรได้รับทราบค าสั่ง  แล้วแต่กรณี

(๔) พ้นจากปฏิบัติหน้าที่เพราะเกษียณอายุตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย  
เงินบ าเหน็จพนักงานและลูกจ้าง  ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ  ๑๙ พนักงานที่ได้รับเงินเดือนเกินสิทธิตามระเบียบนี้  ให้ส านักงานเรียกเงินส่วนที่เกิน
ดังกล่าวคืน

หมวด  ๒
การจ่ายเงินเดือนกรณีพนักงานถูกสั่งพักงานและผู้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ

ข้อ  ๒๐ การจ่ายเงินเดือนของพนักงานผู้ถูกสั่งพักงาน  ให้งดเบิกจ่ายเงินเดือนตั้งแต่วันที่  
ให้พักงานเป็นต้นไป

พนักงานผู้ใดตายในระหว่างถูกสั่งพักงาน  อาจจ่ายเงินเดือนได้ไม่เกินวันที่ถึงแก่ความตาย  ทั้งนี้  
ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและวินิจฉัย

ข้อ  ๒๑ ให้น าข้อ  ๒๐  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่การจ่ายเงินเดือนพนักงานผู้อุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษปลดออก  หรือไล่ออกโดยอนุโลม

ข้อ  ๒๒ การจ่ายเงินเดือนระหว่างพักงาน  เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด
(๑) ถ้าปรากฏว่าพนักงานผู้ถูกสั่งพักงานมิได้กระท าความผิด  และไม่มีมลทิน  หรือมัวหมอง  

ให้จ่ายเต็ม
(๒) ถ้าปรากฏว่าพนักงานผู้ถูกสั่งพักงานมิได้กระท าความผิด  แต่มีมลทินหรือมัวหมอง  

หรือปรากฏว่า  พนักงานผู้ถูกสั่งพักงานได้กระท าความผิด  แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก  หรื อไล่ออก  
ให้จ่ายได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงนิเดอืนที่ไดร้ับก่อนวันให้พักงานตามที่เลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้
พิจารณาและวินิจฉัย  แต่เฉพาะค่าเช่าบ้านให้จ่ายเต็ม

(๓) ถ้าปรากฏว่าพนักงานผู้ถูกสั่งพักงานได้กระท าความผิดและถูกลงโทษถึงปลดออก  หรือไล่ออก  
ห้ามมิให้จ่าย

ข้อ  ๒๓ กรณีพนักงานผู้ถูกสั่งพักงานได้ปฏิบัติตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักงานเพราะมิได้
รับทราบค าสั่ง  ให้เบิกจ่ายเงินเดือนให้ถึงวันที่ได้รับทราบค าสั่ง  หรือควรจะได้รับทราบค าสั่งนั้น  

้หนา   ๑๕
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ถ้าพนักงานผู้ถูกสั่งพักงานจ าเป็นต้องส่งมอบงาน  ก็ให้เบิกจ่ายเงินเดือนให้ถึงวันส่งมอบงานเสร็จ  
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบหรือควรจะได้รับทราบค าสั่งให้พักงานนั้น

หมวด  ๓
การจ่ายเงินเดือนระหวา่งลา

ข้อ  ๒๔ พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย  มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้  ปีหนึ่งไม่เกิน  
หกสิบวันท าการ  ถ้าเกินระยะเวลาดังกล่าวให้เป็นอ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่จะพิจารณาอนุมัติให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาต่อไปได้อีก  แต่ต้องไม่เกินหกสิบวันท าการ

พนักงานที่ลาป่วยเพราะได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่หรื อเพราะเหตุ  
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่  มีสิทธิได้รับ
เงินเดือนเต็มระหว่างลา

ข้อ  ๒๕ พนักงานผู้ใดที่ลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการลา
ของพนักงานและลูกจ้าง  ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา  

ข้อ  ๒๖ การจ่ายเงินเดือนระหว่างลาประเภทอื่น  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
หมวด  ๔

การจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานซึ่งออกจากงานโดยค าสัง่ลงโทษทางวนิัย
หรือค าสั่งให้ออกจากงานแลว้ได้รับการพิจารณายกเลกิ  เพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ  ๒๗ พนักงานผู้ใดออกจากงานโดยค าสั่งลงโทษทางวินัย  หรือค าสั่งให้ออกจากงาน  
แล้วต่อมาได้มีการยกเลิก  เพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งเป็นอย่างอื่น  ตามค าพิพากษาของศาล  
หรือค าวินิจฉัยของผู้มีอ านาจพิจารณาตามกฎหมายให้กลับเข้าปฏิบัติงานให้จ่ายเงินเดือนให้ผู้นั้น
ในระหว่างที่มิได้มาปฏิบัติงานตามค าสั่งนั้น  ดังนี้  

(๑) กรณีมิได้กระท าความผิด  หรือกรณีถูกสั่งให้ออกจากงานที่มิใช่ค าสั่งลงโทษทางวินัย  
ให้จ่ายเต็มจ านวนของเงินเดือนที่มีสิทธิได้รับ

(๒) กรณีได้กระท าความผิด  ให้จ่ ายได้ ไม่ เกินครึ่ งหนึ่ งของเงินเดือนที่มีสิทธิ ได้รับ  
ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ข้อ  ๒๘ ในกรณีที่พนักงานตามข้อ  ๒๗  ยังมิได้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่  เนื่องจากได้พ้นจากงาน
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินบ าเหน็จพนักงานและลูกจ้าง  หรือถึงแก่ความตายก่อน
คดีถึงที่สุด  หรือก่อนกรณีถึงที่สุด  การจ่ายเงินเดือนในระหว่างที่มิ ได้มาปฏิบัติง านให้จ่ายถึง
วันสิ้นปีงบประมาณที่ได้พ้นจากงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินบ าเหน็จพนักงาน
และลูกจ้าง  หรือวันที่ถึงแก่ความตาย  แล้วแต่กรณี

้หนา   ๑๖
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ข้อ  ๒๙ การจ่ายเงินเดือนระหว่างที่มไิดม้าปฏิบัติงานตามข้อ  ๒๗  หรือข้อ  ๒๘  ให้ส านักงาน  
จ่ายให้ภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ให้ยกเลิก  เพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งเป็นอย่างอื่น  
โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปีปัจจุบัน

หมวด  ๕
การจ่ายเงินอืน่ในลักษณะเดยีวกัน

ข้อ  ๓๐ การจ่ายเงินอื่นในลักษณะเดียวกันที่ส านักงานก าหนดให้จ่ายพร้อมกับเงินเดือน  
ให้จ่ายควบกับเงินเดือนและให้อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที่  8  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖3
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๖๓
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หนา   ๒๙
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของพนักงานและลกูจางประจํา
ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของตําแหนง  

พ.ศ.  ๒๕๕๓

โดยที่เปนการสมควรใหพนักงานและลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนคาจางคร่ึงข้ัน  หนึ่งข้ัน  หนึ่งข้ันคร่ึง  และสองขั้น  แตไดรับ
เงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของตําแหนง  ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมแกพนักงานและลูกจางตามผลการปฏิบัติงาน  เปนการสรางขวัญกําลังใจและสราง
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยไดรับคาตอบแทนพิเศษ  
ในอัตราที่เหมาะสม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๓๒  (๒)  (๕)  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ในการประชุมคร้ังที่  ๑๑๘/๒๕๕๓   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทน
พิเศษของพนักงานและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของตําแหนง  
พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“พนักงาน”  หมายความวา  พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไดรับ

เงินเดือนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  โดยไดรับ
เงินเดือนถึงข้ันสูงของตําแหนงอยูกอนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  และใหหมายความ
รวมถึงพนักงานที่ไดรับเงินเดือนใกลถึงข้ันสูงของตําแหนงดวย

“ลูกจางประจํา”  หมายความวา  ลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ที่ไดรับคาจางตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการจางลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง  โดยไดรับคาจางถึงข้ันสูงของตําแหนงอยูกอนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
และใหหมายความรวมถึงลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนใกลถึงข้ันสูงของตําแหนงดวย
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หนา   ๓๐
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓

“ใกลถึงข้ันสูง”  หมายความวา  กอนถึงข้ันสูงของระดับตําแหนงในแตละตําแหนงหรือกอนถึง
ข้ันสูงสุดไมเกินหนึ่งข้ันคร่ึงของตําแหนง

ขอ ๔ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานหรือเลื่อนคาจางของลูกจางประจําตาม
ระเบียบนี้  ใหนํามาคํานวณรวมอยูในกลุมเดียวกับพนักงานหรือลูกจางประจําในรอบการประเมิน
ข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจางตามปกติ

ขอ ๕ การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานหรือการเลื่อนคาจางของลูกจางประจําใหถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนหรือการเลื่อนคาจางตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด

ขอ ๖ การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานหรือการเลื่อนคาจางของลูกจางประจํา  กรณีมีข้ัน
เงินเดือนหรือข้ันคาจางถึงข้ันสูงของตําแหนงอยูกอนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเบิกจาย
ตามหลักเกณฑและอัตรา  ดังนี้

(๑) พนักงานตําแหนงปฏิบัติงานระดับกลาง  ปฏิบัติงานระดับตน  หรือลูกจางประจํา
 (ก) กรณีไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางครึ่งข้ันใหเบิกจายคาตอบแทน

พิเศษในอัตรารอยละ  ๑.๕  ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงข้ันสูงของตําแหนง
 (ข) กรณีไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางหนึ่งข้ันใหเบิกจายคาตอบแทน

พิเศษในอัตรารอยละ  ๓.๐  ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงข้ันสูงของตําแหนง
 (ค) กรณีไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางหนึ่งข้ันคร่ึงใหเบิกจาย

คาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ  ๔.๕  ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงข้ันสูงของตําแหนง
 (ง) กรณีไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางดีเดนสองข้ัน  ใหเบิกจาย

คาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ  ๖.๐  ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงข้ันสูงของตําแหนง
 (จ) กรณีไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางใหเบิกจายเงินเดือน

หรือคาจางในอัตราข้ันสูงของตําแหนงตามเดิม
(๒) พนักงานตําแหนงบริหารระดับกลาง  
 (ก) กรณีไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนครึ่งข้ันใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ

ในอัตรารอยละ  ๑.๒๕  ของเงินเดือนที่ถึงข้ันสูงของตําแหนง
 (ข) กรณีไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนหนึ่งข้ันใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ

ในอัตรารอยละ  ๒.๕  ของเงินเดือนที่ถึงข้ันสูงของตําแหนง
 (ค) กรณีไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนหนึ่งข้ันคร่ึงใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ

ในอัตรารอยละ  ๓.๗๕  ของเงินเดือนที่ถึงข้ันสูงของตําแหนง

56



หนา   ๓๑
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓

 (ง) กรณีไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนดีเดนสองข้ันใหเบิกจายคาตอบแทน
พิเศษในอัตรารอยละ  ๕.๐  ของเงินเดือนที่ถึงข้ันสูงของตําแหนง

 (จ) กรณีไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนใหเบิกจายเงินเดือนในอัตราข้ันสูง
ของตําแหนงตามเดิม

(๓) พนักงานตําแหนงบริหารระดับสูง  
 (ก) กรณีไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนครึ่งข้ันใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ

ในอัตรารอยละ  ๑.๐  ของเงินเดือนที่ถึงข้ันสูงของตําแหนง
 (ข) กรณีไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนหนึ่งข้ันใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ

ในอัตรารอยละ  ๒.๐  ของเงินเดือนที่ถึงข้ันสูงของตําแหนง
 (ค) กรณีไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนหนึ่งข้ันคร่ึงใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ

ในอัตรารอยละ  ๓.๐  ของเงินเดือนที่ถึงข้ันสูงของตําแหนง
 (ง) กรณีไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนดีเดนสองข้ันใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ

ในอัตรารอยละ  ๔.๐  ของเงินเดือนที่ถึงข้ันสูงของตําแหนง
 (จ) กรณีไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนใหเบิกจายเงินเดือนในอัตราข้ันสูง

ของตําแหนงตามเดิม
(๔) พนักงานหรือลูกจางประจําซ่ึงมีข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจางใกลถึงข้ันสูงของตําแหนง

และไดรับการพิจารณาใหเล่ือนเงินเดือนหรือคาจางเกินกวาข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจางที่เหลืออยูใน
ตําแหนงนั้น  ใหเลื่อนข้ันที่ไดรับการพิจารณาจนถึงข้ันสูงของตําแหนงกอน  และนําจํานวนข้ันที่เหลือ
จากการเลื่อนข้ันดังกลาวมาเบิกจายเปนคาตอบแทนพิเศษในอัตราที่กําหนดในขอ  ๖  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  

ขอ ๗ ผูไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้  ไดแก
(๑) พนักงานซ่ึงไมไดรับการประเมินใหเลื่อนเงินเดือน
(๒) ลูกจางประจําซ่ึงไมไดรับการประเมินใหเลื่อนคาจาง
(๓) พนักงานและลูกจางประจําซ่ึงจะตองออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุ
(๔) พนักงานและลูกจางประจําซ่ึงอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง
ขอ ๘ พนักงานหรือลูกจางประจําซ่ึงไดรับคาตอบแทนพิเศษอยูแลวตามขอ  ๖  (๑)  (๒)  

(๓)  หรือ  (๔)  แลวแตกรณี  หากภายหลังไดรับคําส่ังใหไปดํารงตําแหนงอื่นไมวาตําแหนงระดับใด
ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ  ดังนี้
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หนา   ๓๒
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(๑) หากในการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงดังกลาว   ได รับเงินเดือนหรือคาจางเพิ่มข้ึน   
ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษถึงกอนวันที่ระบุในคําส่ังแตงต้ัง

(๒) หากในการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงดังกลาว  ไมไดรับเงินเดือนหรือคาจางเพิ่มข้ึน   
ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษตอไปตามเดิม

ขอ ๙ การจายคาตอบแทนพิเศษใหจายเปนรายเดือนตามอัตราที่ไดรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานในรอบการประเมินนับแตวันที่ระบุในคําส่ังใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ  และกรณี
ที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษไมเต็มเดือน  ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษในเดือนนั้นตามหลักเกณฑ
การจายเงินเดือนโดยอนุโลม

ขอ ๑๐ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังออกคําส่ังการไดรับคาตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้  
ขอ ๑๑ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ  ซ่ึงมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้   

ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการเบิกจายเงินเดือนหรือคาจางของพนักงานและลูกจางประจําโดยอนุโลม  
ขอ ๑๒ ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓
อภิชาต  สุขัคคานนท

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
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หน้า   ๒๔
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๕

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานและลูกจ้างประจํา

ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตําแหน่ง  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตําแหน่ง  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเป็นไปโดยถูกต้อง  มีความคล่องตัวในการปฏิบัติและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๓๒  (๒)  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐๗/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  
๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตําแหน่ง  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ
ตําแหน่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ  ๔  การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของพนักงานหรือเล่ือนค่าจ้างของลูกจ้างประจําตาม
ระเบียบนี้  ให้นํามาคํานวณรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างประจําในรอบการประเมิน
ขั้นเงินเดือนหรือขั้นค่าจ้างตามปกติ  และการได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้  ให้เบิกจ่ายจาก
เงินงบประมาณ  งบดําเนินงาน  รายการค่าตอบแทน" 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕
อภิชาต  สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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หน้า   ๒๒
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๖

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานและลูกจ้างประจํา

ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตําแหน่ง  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของตําแหน่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเป็นไปโดยถูกต้อง  มีความคล่องตัว
ในการปฏิบัติและเหมาะสมยิ่งขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๔๑/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  
และครั้งที่  ๔๔/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตําแหน่ง  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  มติ  หรือคําส่ังอ่ืนใดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน   
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของตําแหน่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๕  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานและลูกจ้างประจําตามระเบียบนี้  ให้พิจารณา
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษปีละหนึ่งครั้ง  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ของปีที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษนั้นเป็นต้นไป

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานและลูกจ้างประจํา  ให้เบิกจ่ายตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดในข้อ  ๖  โดยนําหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนหรือการเล่ือนค่าจ้างตาม
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
อภิชาต  สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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หนา   ๖
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๑

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยเงินเพิ่มพิเศษคาครองชีพพนักงานและลูกจางประจํา

พ.ศ.  ๒๕๕๑

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงเงินเพิ่มพิเศษคาครองชีพพนักงานและลูกจางประจําของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังใหสอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบันซ่ึงไดเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน
อยางรวดเร็ว  รวมทั้งเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา  ๒๓๖ (๑)  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐ (๒)  และ
มาตรา  ๓๒ (๕)  และ  (๖)  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ในการประชุมคร้ังที่  ๙๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  
๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  คณะกรรมการการเลือกต้ัง  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยเงินเพิ่มพิเศษคาครองชีพ
พนักงานและลูกจางประจํา  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยเงินเพิ่มพิเศษคาครองชีพพนักงาน

และลูกจางประจํา  พ.ศ.  ๒๕๔๖
ขอ ๔ ใหพนักงานและลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับเงินเพิ่ม

พิเศษคาครองชีพจากเงินงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ขอ ๕ การจายเงินเพิ่มพิเศษคาครองชีพใหจายเปนรายเดือนควบกับเงินเดือน  ทั้งนี้  

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังอาจกําหนดการเบิกจายเงินเปนอยางอื่นก็ได
ขอ ๖ พนักงานและลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีสิทธิไดรับเงิน

เพิ่มพิเศษคาครองชีพคนละส่ีพันบาทตอเดือน  เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(๑) อยูระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่
(๒) ละทิ้งการปฏิบัติหนาที่หรือขาดงาน  ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดพิจารณาแลวเห็นวา  ไมมีเหตุผล

อันสมควร  ไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษคาครองชีพสําหรับวันที่ละทิ้งการปฏิบัติหนาที่หรือขาดงาน
ดังกลาว
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หนา   ๗
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๑

(๓) ถูกส่ังพักงาน  หรือถูกส่ังใหออกจากงานไวกอน  ไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษคาครองชีพ  
ในระหวางวันที่ถูกส่ังพักงาน  หรือถูกส่ังใหออกจากงานไวกอน

ขอ ๗ เมื่อภาวะคาครองชีพเปลี่ยนแปลงไป  และจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงินเพิ่มพิเศษ   
คาครองชีพพนักงานและลูกจางประจําตามระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูกําหนด

ขอ ๘ กรณพีนักงานและลูกจางประจําที่ไดรับคําส่ังบรรจุแตงต้ัง  หรือออกจากงาน  หรือ
กรณีตามขอ  ๖  (๒)  และ  (๓)  ใหคํานวณเงินเพิ่มพิเศษคาครองชีพพนักงานและลูกจางประจํา   
ตามอัตราสวนที่ปฏิบัติงานจริงของเดือนนั้น

ขอ ๙ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑
อภิชาต  สุขัคคานนท

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
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หนา   ๒๓
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๑

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
และลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

พ.ศ.  ๒๕๕๑

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  นอกเหนือจาก
เงินเดือนของพนักงานและลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เพื่อใหมีรายได
พื้นฐานที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต  เนื่องจากคาครองชีพในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  
และสอดคลองกับขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการอื่น

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๓๒  (๒)  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง  คร้ังที่  ๘๔/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  
คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม  
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานและลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๑”   

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  เปนตนไป
ขอ ๓ ใหพนักงานและลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังที่มีอัตรา

เงินเดือนหรืออัตราคาจางไมเกินเดือนละ  ๑๑,๗๐๐  บาท  ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  
๑,๕๐๐  บาท  แตเมื่อรวมกับเงินเดือนหรือคาจางแลวตองไมเกินเดือนละ  ๑๑,๗๐๐  บาท

กรณีที่เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรวมกับเงินเดือนหรือคาจางแลว  มีจํานวนไมถึงเดือนละ  
๘,๒๐๐  บาท  ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มข้ึนใหมีจํานวนรวมกับเงินเดือนหรือคาจาง
เปนเดือนละ  ๘,๒๐๐  บาท

ขอ ๔ การจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบนี้เปนการจายชั่วคราวหากมีการ
ปรับโครงสรางเงินเดือนของพนักงานและลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง   
อาจพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑและอัตราการจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เพื่อใหสอดคลองกับ
โครงสรางเงินเดือนของพนักงานและลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังที่ปรับใหมได
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หนา   ๒๔
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๑

ขอ ๕ การจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตองมีหลักฐานการจายเงินตามระเบียบ
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไวเพื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ

ขอ ๖ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ซ่ึงมิไดกําหนดไว
ในระเบียบนี้ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการเบิกจายเงินเดือนของพนักงานโดยอนโุลม

ขอ ๗ ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑
อภิชาต  สุขัคคานนท

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
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  หน้า   ๒๒
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนกังานและลูกจ้างประจํา

ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อให้
พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีรายได้เพียงพอในการดํารงชีพ
ตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้นและสอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของบุคลากรภาครัฐ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๓๒  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕  เม่ือวันพุธที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่
(๑) ข้อ  ๓  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  

พ.ศ.  ๒๕๕๔   
(๒) ข้อ  ๔  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่าย

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ  ๓  พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซ่ึงได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ  ๑๒,๒๘๕  บาท  ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  
๑,๕๐๐  บาท  แต่เม่ือรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ  ๑๒,๒๘๕  บาท

กรณีจํานวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละ  ๘,๖๑๐  บาท  ให้พนักงาน
และลูกจ้างประจํานั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ  
๘,๖๑๐  บาท   

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๓/๑  และข้อ  ๓/๒  ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๑
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  หน้า   ๒๓
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕

“ข้อ  ๓/๑  ในกรณีที่ตําแหน่งของพนักงานและลูกจ้างประจําที่คณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ได้กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ให้พนักงาน
และลูกจ้างประจํา  ซ่ึงบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว  ที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ  
๑๕,๐๐๐  บาท  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ  
๑๕,๐๐๐  บาท   

ข้อ  ๓/๒  ในกรณีที่ตําแหน่งของพนักงานและลูกจ้างประจําที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี   
ให้พนักงานและลูกจ้างประจําซ่ึงบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง
เดือนละ  ๑๒,๒๘๕  บาท  ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  ๑,๕๐๐  บาท  แต่เม่ือรวมกับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ  ๑๒,๒๘๕  บาท   

กรณีจํานวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท  ให้พนักงาน
และลูกจ้างประจํานั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ  
๙,๐๐๐  บาท” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕
อภิชาต  สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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หน้า   ๙
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานและลูกจ้างประจํา

ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีรายได้เพียงพอ
ในการดํารงชีพตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้นและสอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
ของบุคลากรภาครัฐ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุม
คร้ังที่  ๕๓/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  ข้อ  ๓/๑  และข้อ  ๓/๒  ของระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ  ๓  ในกรณีที่ตําแหน่งของพนักงานและลูกจ้างประจําที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี  ให้พนักงาน
และลูกจ้างประจําซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ  
๑๓,๒๘๕  บาท  ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  ๒,๐๐๐  บาท  แต่เม่ือรวมกับเงินเดือน
หรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ  ๑๓,๒๘๕  บาท” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘
ศุภชัย  สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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หน้า   ๒๐
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๕

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดี

ของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ.  ๒๕๕๕

โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงมีอํานาจหน้าที่ควบคุม
และดําเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง  หรือการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งการออกเสียงประชามติ  ให้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม  และมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ  โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ   
และการดําเนินการอ่ืน  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  ในการน้ี  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน
และลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถพัฒนาศักยภาพบุคคลในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  และเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเป็นกลาง  สุจริตและเที่ยงธรรม  จึงเห็นสมควรกําหนดให้พนักงานและลูกจ้างประจํา
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีนอกเหนือจาก
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีและเพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน   

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการประชุมครั้งที่  ๓๓/๒๕๕๕  เม่ือวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๕๕”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดี”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายเพื่อเป็นการส่งเสริม

และสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น  และเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเป็นกลาง  สุจริตและเที่ยงธรรม

68



หน้า   ๒๑
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ข้อ ๕ ให้พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิได้รับเงิน
ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีเป็นรายเดือน  นอกเหนือจากเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  
ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๖ พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะได้รับเงิน
ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีตามระเบียบนี้  จะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชาหรือผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคคลในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

หากพนักงานและลูกจ้างประจําผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา  
ตามวรรคหนึ่ง  หรือไม่ผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคคลในการปฏิบัติงานให้งดจ่ายเงินส่งเสริมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานที่ดีจนกว่าพนักงานและลูกจ้างประจําผู้นั้นจะผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
จากผู้บังคับบัญชาหรือผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคคลในการปฏิบัติงาน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

ข้อ ๗ พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับการบรรจุใหม่  
มีสิทธิได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีตั้ งแต่วันที่ ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่   
ส่วนกรณีผู้ขอบรรจุเข้าปฏิบัติงานใหม่  ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ที่ดีตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน

ข้อ ๘ ในกรณีที่กําหนดให้ตําแหน่งระดับใดได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดี  
เม่ือผู้ดํารงตําแหน่งนั้นมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งครบถ้วนตามบัญชีท้ายระเบียบนี้  ให้มีสิทธิได้รับเงิน
ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีในอัตราที่สูงขึ้นตั้งแต่วันที่ครบระยะเวลาที่มีสิทธิได้รับ

กรณีที่มีการเล่ือนระดับของตําแหน่งใด  ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพ   
การปฏิบัติงานที่ดีตามอัตราของตําแหน่งนั้นตั้งแต่วันที่ระบุในคําส่ังของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  
และให้ผู้นั้นได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีในอัตราที่ไม่ต่ํากว่าอัตราเดิมที่ได้รับอยู่

ข้อ ๙ พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ใดมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานไม่ถึงสองในสามของจํานวนวันทําการในเดือนใด  ไม่มีสิทธิได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพ   
การปฏิบัติงานที่ดีสําหรับเดือนนั้น

พนักงานและลูกจ้างประจําผู้ใดขาดงาน  หรือละทิ้งหน้าที่ปฏิบัติงานในเดือนใด  ห้ามมิให้
จ่ายเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับวันที่ขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ปฏิบัติงาน

กรณีมีภารกิจที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานเร่งด่วน  พนักงานและลูกจ้างประจําผู้ใดไม่อยู่ปฏิบัติงาน
ตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีเหตุผลสมควร  ห้ามมิให้จ่ายเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ที่ดีสําหรับวันที่ไม่อยู่ปฏิบัติงานดังกล่าว
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ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและแจ้งจํานวนวันที่ปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจํา   
ในสังกัดตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  แล้วแต่กรณี  ไปยังสํานักการคลังเพื่อประกอบการ
เบิกจ่ายเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีในแต่ละเดือน  เว้นแต่ส่วนงานในภูมิภาคให้เบิกจ่าย  
ณ  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัด

ข้อ ๑๐ พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ใดได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือเข้ารับการอบรมตามแผน
การฝึกอบรมของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้ถือกรณีดังกล่าวเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานด้วย

การอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกไม่ถือเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้  เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีกรณีพ้นจากการเป็นพนักงาน
และลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้จ่ายได้ถึงก่อนวันที่มีคําส่ังให้พนักงาน
และลูกจ้างประจําผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง   ในกรณีถ ึงแก่ความตายให้จ่ายได้ถึงวันที่พนักงาน
และลูกจ้างประจําผู้นั้นถึงแก่ความตาย

ข้อ ๑๒ พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการการเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด  และพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  อาจส่ังให้งดจ่ายเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีแก่พนักงานผู้นั้นเป็นเวลาไม่เกิน
สามเดือนนับแต่วันที่มีคําส่ัง

ข้อ ๑๓ พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ใดถูกสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์  ให้งดจ่ายเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีแก่พนักงานและลูกจ้างประจําผู้นั้น   
เป็นเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีคําส่ังให้ลงโทษ

พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ใดถูกส่ังลงโทษ   
ตัดเงินเดือน  หรือลดเงินเดือน  ให้งดจ่ายเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีแก่พนักงาน
และลูกจ้างประจําผู้นั้นเป็นเวลาสามเดือนนับแต่วันที่มีคําส่ังลงโทษ

ข้อ ๑๔ พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ใดถูกส่ังพักงาน
หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน  และผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คําส่ังลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง  พนักงาน
และลูกจ้างประจําผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีในระหว่างถูกส่ังพักงาน  
หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน  หรือในระหว่างอุทธรณ์คําส่ังลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
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ข้อ ๑๕ พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ใดได้รับเงิน
ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดี ไปโดยไม่มีสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบนี้  ให้พนักงาน
และลูกจ้างประจําผู้นั้นคืนเงินดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการไม่มีสิทธินั้น

ข้อ ๑๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  กรณีที่มีปัญหา
ต้องวินิจฉัยเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือมีเหตุอันสมควรให้ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณา
เป็นกรณีไป

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
อภิชาต  สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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บัญชีอัตราเงนิส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีดี
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยเงินส่งเสรมิประสทิธิภาพการปฏิบัติงานท่ีดี
ของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๕

ตําแหน่งประเภท ให้ได้รับเม่ือ อัตรา (บาท) 

บริหารระดับสูง

ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ กกต. หรือเทียบเท่า ๑๗,๕๐๐
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก  ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้เช่ียวชาญพิเศษ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ตามที่ กกต. 
กําหนดให้เป็นตําแหน่งบริหารระดับสูง ครบ ๓ ปี

๑๖,๕๐๐

ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้เช่ียวชาญพิเศษ  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ตามท่ี กกต. 
กําหนดให้เป็นตําแหน่งบริหารระดับสูง  

๑๕,๐๐๐

บริหารระดับกลาง ดํารงตําแหน่งบริหารระดับกลาง ผู้เช่ียวชาญ ผู้ชํานาญการ  ครบ  ๓  ปี ๑๔,๐๐๐
ดํารงตําแหน่งบริหารระดับกลาง ผู้เช่ียวชาญ ผู้ชํานาญการ   ๑๒,๕๐๐

ู ยวชาญ ู านาญการ
่

ปฏิบัติงานระดับกลาง

ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง ครบ  ๑๒  ป ี ๑๓,๕๐๐
ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง ครบ  ๙    ปี ๑๒,๐๐๐

งปฏ

ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง ครบ  ๖    ปี ๑๐,๕๐๐
งปฏ

ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง ครบ  ๓    ปี ๙,๐๐๐
งปฏ

ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง ๗,๕๐๐
งปฏ

ปฏิบัติงานระดับต้น

ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น  ครบ  ๑๒  ปี  ๙,๐๐๐
ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น  ครบ  ๙    ปี ๗,๕๐๐

งปฏ

ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น  ครบ  ๖    ปี ๖,๐๐๐
งปฏ

ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น  ครบ  ๓    ปี ๔,๕๐๐
งปฏ

ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น ๓,๕๐๐
งปฏ

ตําแหน่งประเภท ให้ได้รับเม่ือ อัตรา (บาท) 

ลูกจ้างประจํา

ดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจํา  ครบ  ๑๒  ปี  ๔,๐๐๐
ดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจํา  ครบ  ๙    ปี ๓,๕๐๐

ู

ดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจํา  ครบ  ๖    ปี ๓,๐๐๐
ู

ดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจํา  ครบ  ๓    ปี ๒,๕๐๐
ู

ดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจํา   ๒,๐๐๐
ู
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หน้า   ๒
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานและลูกจ้างประจํา

ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐

โดยที่ เ ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีดีของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุม
คร้ังที่  ๒๑/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขัดหรือ

แย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๓/๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ว่าด้วยเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ดังนี้

“ข้อ  ๑๓/๑  พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ใดถูกส่ังให้
ประจําสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว  พนักงานและลูกจ้างประจําผู้นั้นไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีดีในระหว่างที่ถูกสั่งให้ประจําสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐
ศุภชัย  สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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หนา   ๑๘
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยเงินบําเหน็จพนักงานและลูกจาง  

พ.ศ.  ๒๕๕๑

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยเงินบําเหน็จพนักงาน
และลูกจางใหเหมาะสมยิ่งข้ึน   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๒๓๖   (๑)   ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐  (๒)  และมาตรา  ๓๒  (๕)  และ  (๖)  แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การเลือกต้ังในการประชุมคร้ังที่  ๙๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการ
การเลือกต้ังจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยเงินบําเหน็จพนักงาน
และลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยเงินบําเหน็จพนักงานและลูกจาง  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง
“พนักงาน”  หมายความวา  พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
“เงินบําเหน็จ”  หมายความวา  เงินตอบแทนความชอบที่ปฏิบัติงานใหสํานักงาน  ซ่ึงจายใหคร้ังเดียว
“เงินเดือนเดือนสุดทาย”  หมายความวา  เงินเดือนที่ไดรับจากเงินงบประมาณเดือนสุดทาย

ที่ออกจากงาน   ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานแนบทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  หรือตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจางแนบทายระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการจางลูกจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  แตไมรวมถึงเงิน
ประจําตําแหนงหรือเงินเพิ่มอยางอื่น  ๆ
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หนา   ๑๙
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑

ขอ ๕ ใหเลขาธิการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้  ใหเสนอคณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณา

หมวด  ๑
เงินบําเหน็จ

ขอ ๖ เมื่อพนักงานและลูกจางผูใดพนจากสภาพความเปนพนักงานและลูกจาง  ใหมีสิทธิ
ไดรับเงินบําเหน็จตามหลักเกณฑซ่ึงกําหนดไวในระเบียบนี้

สิทธิในเงินบําเหน็จเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไมได  ยกเวนตกทอดแกทายาทตามกฎหมาย
ขอ ๗ ใหพนักงานและลูกจางของสํานักงานซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาสามปบริบูรณ

มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จเมื่อพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้
(๑) ครบกําหนดออกตามวาระ
(๒) ครบเกษียณอายุ
(๓) ตาย
(๔) ลาออกจากงานและไดรับอนุมัติใหลาออก
(๕) ถูกส่ังใหออก
การจายเงินบําเหน็จแกพนักงานและลูกจางซ่ึงถูกไลออกจะกระทํามิได
ขอ ๘ พนักงานและลูกจางผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่  และสาเหตุ

การตายนั้นเกิดจากการปฏิบัติงานอยางทุมเท  วิริยะ  อุตสาหะ  จนเปนที่ประจักษใหมีสิทธิไดรับเงิน
บําเหน็จตามขอ  ๑๒  วรรคสอง  โดยใหตกแกทายาทตามกฎหมาย

ขอ ๙ พนักงานและลูกจางผูใดไดรับอันตรายหรือไดรับการปวยเจ็บอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติงานในหนาที่ซ่ึงแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจสอบแลวเห็นวาไมสามารถปฏิบัติงาน
ในหนาที่ตอไปไดและสาเหตุที่ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บนั้นมิไดเกิดจากการประมาทเลินเลออยางรายแรง
หรือมิไดเกิดจากความผิดของตนเองใหพนักงานและลูกจางผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตามขอ  ๑๒
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หนา   ๒๐
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑

หมวด  ๒
การจายเงินและวิธีการคํานวณเงินบําเหน็จ

ขอ ๑๐ ใหจายเงินบําเหน็จใหแกผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มี
คําส่ังใหไดรับเงินบําเหน็จและไดย่ืนแบบขอรับเงินบําเหน็จแลว  ยกเวนในกรณีที่ตองรอหลักฐาน
แสดงสิทธิของทายาทใหขยายระยะเวลา  การจายเงินไดตามความจําเปน

ขอ ๑๑ การนับระยะเวลาปฏิบัติงานสําหรับคํานวณเงินบําเหน็จ  ใหเร่ิมนับต้ังแตวันที่ไดรับ
การบรรจุและแตงต้ังจนถึงวันที่ออกจากงาน  โดยนับระยะเวลาเปนจํานวนปเศษของปถาถึงคร่ึงป
ใหนับเปนหนึ่งป  สําหรับเดือนหรือวันใหคํานวณตามวิธีการจายเงินเดือนและใหนับสิบสองเดือนเปนหนึ่งป  
สําหรับจํานวนวันถามีรวมกันหลายระยะใหนับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน

ใหหักระยะเวลาที่พนักงานและลูกจางลาเกินกวาสิทธิที่ไดรับตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกต้ังวาดวยการลาของพนักงานและลูกจาง  หรือถูกส่ังพักงานโดยไมไดรับเงินเดือน  หรือขาดงาน  
ออกจากระยะเวลาในการคํานวณเงินบําเหน็จ

ขอ ๑๒ เงินบําเหน็จที่จะจายใหแกผูมีสิทธิไดรับ  ใหคํานวณจากเงินเดือนเดือนสุดทาย
ของผูนั้นคูณดวยจํานวนปและเศษของปที่ปฏิบัติงานใหกับสํานักงานตามขอ  ๑๑  

กรณีปฏิบัติหนาที่จนถึงแกความตายตามขอ  ๘  ใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผูนั้นไมเกินรอยละ
ย่ีสิบของเงินเดือน  และใหถือวาเปนเงินเดือนเดือนสุดทายสําหรับการคํานวณเงินบําเหน็จ

ขอ ๑๓ ใหผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตามระเบียบนี้  ย่ืนคําขอรับเงินบําเหน็จตอเลขาธิการ
ตามแบบที่กําหนดไวทายระเบียบนี้

หมวด  ๓
การจายเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงานและลูกจางถึงแกความตาย

ขอ ๑๔ พนักงานและลูกจางผูใดถึงแกความตายใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทา
ของเงินเดือนเต็มเดือนที่พนักงานและลูกจางผูนั้นมีสิทธิไดรับในเดือนที่ถึงแกความตาย  

พนักงานและลูกจางผูใดตายในระหวางละทิ้งการปฏิบัติหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหาม  
มิใหจายเงินชวยพิเศษ
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หนา   ๒๑
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑

ขอ ๑๕ เงินชวยพิเศษตามขอ  ๑๔  ใหจายแกบุคคลซ่ึงพนักงานและลูกจางแสดงเจตนา
โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอเลขาธิการตามแบบที่กําหนดไวทายระเบียบนี้โดยเร็ว

ถาพนักงานหรือลูกจางที่ตายมิไดแสดงเจตนาไวตามวรรคหนึ่ง  หรือบุคคลซ่ึงพนักงานหรือ
ลูกจางที่ตายแสดงเจตนาไวตายกอนพนักงานหรือลูกจางที่ตายหรือกอนมีการจายเงิน  ก็ใหจายแกบุคคล
ตามลําดับ  ดังนี้  

(๑) คูสมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดา
เมื่อปรากฏวาบุคคลในลําดับกอนตามวรรคสองมีชีวิตอยู  บุคคลในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับ

เงินชวยพิเศษ  
ถาผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษตามความในวรรคสองในลําดับเดียวกันมีหลายคนใหจายใหแก  

ผูซ่ึงบุคคลในลําดับนั้นมอบหมายเปนหนังสือ  

หมวด  ๔
การสํารองเงินบําเหน็จ

ขอ ๑๖ ในแตละปงบประมาณ  ใหสํานักงานจัดเปนเงินสํารองเงินบําเหน็จเพื่อพนักงาน
และลูกจางไวเปนหลักประกันการจายเงินบําเหน็จ  โดยคํานวณเงินคาบําเหน็จของพนักงานและลูกจาง
จํานวนหนึ่งเดือนของเงินเดือนที่ไดรับในปงบประมาณนั้น

ขอ ๑๗ ในระยะเวลาเริ่มแรก  ใหสํานักงานคํานวณเงินเพื่อเปนเงินสํารองของพนักงานและ
ลูกจางในอัตราเงินเดือนที่ไดรับ  ณ  วันตนปงบประมาณ   คูณจํานวนปที่ปฏิบัติงาน  เศษของป
ใหคํานวณเต็มป

ขอ ๑๘ การจายเงินจากบัญชีสํารองเงินบําเหน็จเพื่อพนักงานและลูกจางใหเบิกจายไดเฉพาะ
เงินบําเหน็จเทานั้น  หากไมเพียงพอใหสํานักงานสมทบใหครบถวนตามจํานวนที่ขอเบิกจริง

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑
อภิชาต  สุขัคคานนท

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
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หนา   ๒๙
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๒

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยเงินบําเหน็จพนักงานและลูกจาง  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๒

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยเงินบําเหน็จพนักงาน
และลูกจางใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐  (๒)  และมาตรา  ๓๒  (๕)  และ  (๖)  แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การเลือกต้ังในการประชุมคร้ังที่  ๗๘/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  คณะกรรมการการเลือกต้ัง
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยเงินบําเหน็จพนักงาน
และลูกจาง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอ   ๖   ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวย   

เงินบําเหน็จพนักงานและลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ  ๖  เมื่อพนักงานและลูกจางผูใดพนจากสภาพความเปนพนักงานและลูกจาง  ใหมีสิทธิ

ไดรับเงินบําเหน็จตามหลักเกณฑซ่ึงกําหนดไวในระเบียบนี้  และใหมีสิทธิเรียกรองไดภายในหาป
สิทธิในเงินบําเหน็จเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไมได  ยกเวนตกทอดแกทายาทตามกฎหมาย”  
ขอ ๔ ใหยกเลิกขอความในขอ  ๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยเงินบําเหน็จ

พนักงานและลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ  ๗  ใหพนักงานและลูกจางของสํานักงานมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จเมื่อพนจากตําแหนง

ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้
(๑) ครบกําหนดออกตามวาระ
(๒) ครบเกษียณอายุ
(๓) ตาย  
(๔) ลาออกจากงานและไดรับอนุญาตใหลาออกจากงาน
(๕) ถูกส่ังใหออกจากงานดวยเหตุทุพพลภาพ
(๖) ถูกส่ังใหออกจากงานดวยเหตุอื่น
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หนา   ๓๐
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๒

กรณีตาม  (๒)  (๓)  และ  (๕)  ตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวาหนึ่งปบริบูรณ
กรณีตาม  (๑)  (๔)  และ  (๖)  ตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอยกวาสามปบริบูรณ
การจายเงินบําเหน็จแกพนักงานและลูกจางซ่ึงถูกไลออกจากงานจะกระทํามิได”  
ขอ ๕ ใหยกเลิกขอความในขอ   ๑๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวย

เงินบําเหน็จพนักงานและลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ  ๑๑  การนับระยะเวลาปฏิบัติงานสําหรับคํานวณเงินบําเหน็จ  ใหเร่ิมนับต้ังแตวันที่ไดรับ

การบรรจุและแตงต้ังจนถึงวันที่ออกจากงาน  โดยนับระยะเวลาเปนจํานวนป  เศษของปถาถึงคร่ึงป
ใหนับเปนหนึ่งป  สําหรับเดือนหรือวันใหคํานวณตามวิธีการจายเงินเดือนและใหนับสิบสองเดือน
เปนหนึ่งป  สําหรับจํานวนวันถามีรวมกันหลายระยะใหนับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน

ในกรณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกในเขตพื้นที่อําเภอที่ เปนที่ ต้ังของสํานักงาน   
ใหพนักงานและลูกจางที่มีคําส่ังใหปฏิบัติหนาที่ประจําสํานักงานนั้นไดรับการนับเวลาปฏิบัติงาน
ในระหวางนั้นเปนทวีคูณ

ใหหักระยะเวลาที่พนักงานและลูกจางลาเกินกวาสิทธิที่ไดรับตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกต้ังวาดวยการลาของพนักงานและลูกจาง  หรือถูกส่ังพักงานโดยไมไดรับเงินเดือน  หรือขาดงาน  
ออกจากระยะเวลาในการคํานวณเงินบําเหน็จ” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒
อภิชาต  สุขัคคานนท

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
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หน้า   ๘
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พ.ศ.  ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๓๒   มาตรา  ๓๓  และมาตรา   ๓๔   

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม  ครั้งที่  ๑๐๔/๒๕๕๔  เม่ือวันอังคารที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  
และครั้งที่  ๑๑๐/๒๕๕๔  เม่ือวันอังคารที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออก
ระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่ าด้วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนที่

เก่ียวกับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๔ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้
(ก) คุณสมบัติ   
 (๑)  มีความเป็นกลางทางการเมือง   
 (๒)  มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์   
 (๓)  มีสัญชาติไทย   
 (๔)  มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์   
 (๕)  มีคุณวุฒิ  ประสบการณ์  และความสําเร็จด้านการบริหารตามที่คณะกรรมการ

กําหนด     
 (๖)  มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
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หน้า   ๙
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔

(ข) ลักษณะต้องห้าม   
 (๑)  เป็นหรือเคยเป็นผู้จัดตั้งพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง  ที่ปรึกษา  เจ้าหน้าที่  

หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในพรรคการเมืองในระยะห้าปีก่อนดํารงตําแหน่ง
 (๒)  เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในระยะห้าปีก่อนดํารงตําแหน่ง
 (๓)  เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  หรือเสียสิทธิเนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิ

เลือกตั้ง
 (๔)  เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นวัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ  หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม  หรือโรคติดยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือโรคติดต่อร้ายแรง
หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

 (๕)  เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช   
 (๖)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  เพราะกระทํา

ผิดวินัยตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานนั้น ๆ   
 (๗)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  หน่วยงานอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ   
 (๘)  เ ป็นบุคคลล้มละลาย   หรือเ ป็นบุคคลซ่ึงศาลมีคําสั่ งพิทักษ์ทรัพย์ชั่ วคราว

หรือมีคําส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
 (๙)  เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลซ่ึงศาลมีคําส่ัง

ล้มละลายหรือมีคําส่ังพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือมีคําส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
 (๑๐)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา  เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
 (๑๑)  เป็นผู้ เคยต้องคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลให้ทรัพย์ สินตกเป็นของแผ่นดิน   

เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ   
 (๑๒)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๑๓)  คุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๕ เม่ือมีความจําเป็นที่จะต้องคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ   

ให้คณะกรรมการออกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ  โดยกําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับอํานาจหน้าที่  คุณวุฒิ  ประสบการณ์และความสําเร็จด้านการบริหาร  วาระการ
ดํารงตําแหน่ง  การรับสมัคร  เอกสารประกอบการสมัคร  เงื่อนไขการเข้ารับการคัดเลือก  หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือก  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์  การประกาศผลการคัดเลือก  การเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเลขาธิการ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการพ้นจากตําแหน่ง

110



หน้า   ๑๐
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔

คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินจากเอกสารประกอบการสมัคร   
และการสัมภาษณ์  โดยอาจเชิญผู้สมัครมาสอบถามข้อมูลหรือแสดงวิสัยทัศน์เพิ่มเติมก่อนการสัมภาษณ์ก็ได้

การดําเนินการตามวรรคสอง  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดําเนินการ
ในเรื่องใดก็ได้

การลงมติคัดเลือกเลขาธิการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๖ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการ  ต้อง
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  

หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
(๓) ไม่ดํารงตําแหน่งในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือองค์การที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายไดม้าแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด     
กรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้อง

ลาออกจากตําแหน่งตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าได้เลิกประกอบ
วิชาชีพอิสระตาม  (๔ )  แล้ว  ซ่ึงต้องกระทําภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับคัดเลือกจาก
คณะกรรมการ  แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าผู้นั้น
มิได้เคยได้รับคัดเลือก

ข้อ ๗ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  หรือไม่มาทําสัญญาจ้าง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยได้รับคัดเลือก

ข้อ ๘ กรณีมีเหตุตามข้อ  ๖  วรรคสอง  หรือข้อ  ๗  คณะกรรมการอาจดําเนินการคัดเลือก
เลขาธิการจากรายชื่อบุคคลผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้  หรือดําเนินการเปิดรับสมัครใหม่ก็ได้

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต่อเม่ือได้ลงนามในสัญญาจ้างและได้รับการแต่งตั้งแล้ว
ข้อ ๙ สัญญาจ้างอย่างน้อยต้องมีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขเก่ียวกับการดํารงตําแหน่ง   

การปฏิบัติงาน  การพ้นจากตําแหน่ง  การเลิกจ้าง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ค่าจ้างหรือประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน  และอาจกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  สมรรถภาพ  วินัย  การรักษาวินัย  การลงโทษ
ทางวินัย  การร้องทุกข์และอุทธรณ์ไว้ด้วยก็ได้

ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งเลขาธิการให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างและแต่งตั้ง

ข้อ ๑๑ เงินเดือนและค่าตอบแทนของเลขาธิการให้เป็นตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
เลขาธิการที่พ้นจากตําแหน่งในวาระแรกและได้รับแต่งตั้งใหม่  ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราไม่ต่ํากว่า

เงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนพ้นวาระการดํารงตําแหน่งวาระแรก
การปรับเงินเดือนให้เลขาธิการให้ปรับได้ไม่เกินเงนิเดือนสูงสุดที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
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หน้า   ๑๑
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔

ข้อ ๑๒ เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้  แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

การพ้นจากตําแหน่งของเลขาธิการก่อนครบวาระ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการจ้าง
ข้อ ๑๓ สัญญาจ้างเลขาธิการอย่างน้อยต้องกําหนดเหตุแห่งการพ้นจากตําแหน่งไว้เป็นเงื่อนไข

ในการจ้าง  ดังต่อไปนี้
(๑)  ตาย
(๒)  ลาออก
(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔  หรือมีลักษณะตามข้อ  ๖
(๔)  ขาดประชุมคณะกรรมการเกิน  ๓  ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๕)  คณะกรรมการมีมติให้ถอดถอนหรือเลิกจ้างตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาจ้าง  โดยให้ใช้

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าส่ีในห้าของจํานวนกรรมการการเลือกตั้งที่มาประชุม  มติของคณะกรรมการ
ให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ ๑๔ การดําเนินการเ ก่ียวกับการถอดถอน  การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  
สมรรถภาพ  วินัย  และการลงโทษทางวินัย  การร้องทุกข์  การอุทธรณ์การลงโทษ  สําหรับเลขาธิการ  
และการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  หรือการสงเคราะห์อ่ืนแก่เลขาธิการ  ให้เป็นไปตามระเบียบ
หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด  และตามเงื ่อนไขที่กําหนดในสัญญาจ้าง

ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้นําระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  
คําส่ัง  และมติคณะกรรมการที่ใช้บังคับสําหรับพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เก่ียวกับเรื่องนั้น  มาใช้บังคับไปพลางก่อน   

ข้อ ๑๕ เลขาธิการซ่ึงดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์มีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทน
เป็นเงินซ่ึงจ่ายครั้งเดียวเม่ือพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

(๑)  ครบกําหนดออกตามวาระ
(๒)  ลาออก
(๓)  มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้นให้นําอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายซ่ึงไม่รวมเงินประจําตําแหน่ง

หรือเงินเพิ่มอ่ืน  คูณด้วยระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเพื่อคํานวณบําเหน็จตอบแทนตามวรรคหนึ่งนั้น   

ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจนถึงวันที่ส้ินสุดการปฏิบัติหน้าที่โดยให้นับจํานวนเป็นปี  
ถ้ามีเศษเหลือเกินกว่าหกเดือนให้นับเป็นหนึ่งปี   

สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัว  จะโอนไม่ได้  เว้นแต่ตกทอดแก่ทายาท
ตามกฎหมาย
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หน้า   ๑๒
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔

ในกรณีที่เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุถึงแก่ความตายหากผู้นั้นดํารงตําแหน่งมา
ไม่น้อยกว่าหกเดือนก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนเป็นเงินซ่ึงจ่ายครั้งเดียวตามเกณฑ์ในวรรคสอง  
โดยให้ตกแก่ทายาทตามกฎหมาย

ข้อ ๑๖ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔
อภิชาต  สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

113



บัญชีอัตราเงินเดือนและคาตอบแทนของเลขาธกิาร
ทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๔

เงินเดือนข้ันต่ํา
(บาท)

เงินเดือนข้ันสูง
(บาท)

เงินประจําตําแหนง
(บาท)

เงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนง
(บาท)

๘๙,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐
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หน้า   ๕๖
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๔   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบ
มติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๐  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้     

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเ บียบนี้ ให้ ใช้บั ง คับตั้ งแต่ วั นถั ดจากวันประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของข้อ  ๑๓  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๕)  คณะกรรมการมีมติให้ถอดถอนหรือเลิกจ้างตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาจ้าง  โดยให้ใช้
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนกรรมการการเลือกตั้งที่มาประชุม  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธาน
ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  มติของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐
  ศุภชัย  สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยการจ้างพนกังานตามสัญญาจ้าง

พ.ศ.  ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ้างพนักงาน
ตามสัญญาจ้างเพ่ือให้มีความเหมาะสม  และสามารถรองรับภารกิจตามกฎหมายของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  และมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ้างพนักงาน
ตามสัญญาจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ้างพนักงานตามสัญญาจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๕๒
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ้างพนักงานตามสัญญาจ้าง  (ฉบับท่ี  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๗
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  มติ  หรือค าส่ังอ่ืนใดของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ต าแหน่งพนักงานตามสัญญาจ้างจะมีจ านวนเท่าใด  ให้เลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการก าหนดกรอบอัตราต าแหน่งของ
พนักงานตามสัญญาจ้าง  โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่  ความรับผิดชอบ  คุณภาพของงานและประโยชน์
ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้รับ

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มีอ านาจสั่งจ้างและเลิกจ้างพนักงานตามสัญญาจ้าง
ข้อ ๖ พนักงานตามสัญญาจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีประสบการณ์  ความรู้  ความสามารถที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๔
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(๕) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า
(๒) เป็นผู้จัดตั้งพรรคการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการการเมือง  

สมาชิกพรรคการเมือง  ที่ปรึกษา  กรรมการ  หรือผู้ด ารงต าแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติอื่นใดในพรรคการเมือง

(๓) เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  เป็นคนไร้ความสามารถ
คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรค  ดังต่อไปนี้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๔) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช  ยกเว้นในขณะด ารงต าแหน่งเป็นผู้ที่
ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีสถานะดังกล่าวเป็นการชั่วคราวตามความเชื่อ
ทางศาสนาหรือตามจารีตประเพณี

(๕) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ  หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย  
หรือเป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักงาน  หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

(๖) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๘) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือถูกถอดถอนจากต าแหน่ง

(๑๑) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากงานเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(๑๒) เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ  หรือออกจากงานเพราะเหตุหย่อนความสามารถ  

ประพฤติตนไม่เหมาะสม  บกพร่องต่อหน้าที่ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน
(๑๓) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๔
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(๑๔) เป็นผู้ที่อยูร่ะหว่างถูกเพิกถอนสิทธเิลือกตั้ง
ข้อ ๗ การจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างต้องเป็นการจ้างเพ่ือปฏิบัติงานที่มีความส าคัญ  

และจ าเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างประกอบกัน  ดังนี้
(๑) การกลั่นกรองงานเกี่ยวกับส านวนการสืบสวน  สอบสวน  และไต่สวน  และร่างค าวินิจฉัย

ของกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) การให้ค าปรึกษา  แนะน า  เสนอความเห็น  หรือใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับงาน  

ดังนี้
(ก) การก าหนดรูปแบบ  และวิธีการบริหารจัดการเลือกตั้ง  และการออกเสียงประชามติ
(ข) งานส านวนสืบสวน  สอบสวน  ไต่สวน  ร่างค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

และการจัดท าค าร้องเพ่ือยื่นต่อศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์  หรือศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) งานคดีเกี่ยวกับการฟ้องร้อง  แก้ต่างและด าเนินคดีในศาล  อันเกิดจากการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ง) การจัดตั้ งพรรคการเมือง  การควบคุม  การตรวจสอบ  และการสนั บสนุน  

การด าเนินงานของพรรคการเมือง  การบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง  รวมท้ังการจัดท า
ค าร้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอให้มีค าสั่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

(จ) การประสานงานกับส่วนราชการ  ราชการส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ  เพ่ือสนับสนุนเครือข่ายของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย  เครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  
องค์การเอกชน  และประชาสังคม  ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของ
ประชาชนและพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
และการเลือกตั้ง

(ฉ) งานด้านความร่วมมือทางวิชาการ  หรือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกิจการระหว่าง
ประเทศ  รวมทั้งงานจัดประชุม  การสัมมนา  การเจรจา  หรือวิธีการอื่นใดร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ความช านาญเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ

(ช) การจัดท านิติกรรมและสัญญาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและการตอบ
ข้อหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

(ซ) การบริหารส านักงาน  การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  การเงิน  การบัญชี
และการพัสดุของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข้อ ๘ การจ้างพนักงานตามสัญญาจ้าง  ตามข้อ  ๕  ให้จ้างได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี  และ
อาจได้รับการจ้างอีกได้

ข้อ ๙ ให้พนักงานตามสัญญาจ้างได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ๆ  ละห้าหมื่นบาท

้หนา   ๓๖
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นอกจากค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานตามสัญญาจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์เกื้อกูลอื่น
ตามระเบียบหรือประกาศว่าด้วยการนั้น  ในอัตราเทียบเท่าพนักงานต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับสูง

ข้อ  ๑๐ การจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างให้ท าเป็นสัญญาจ้างพนักงานและมีบุคคลค้ าประกัน
ตามแบบท้ายระเบียบนี้

ข้อ  ๑๑ นอกจากพ้นจากต าแหนง่ตามสัญญาจ้าง  พนักงานตามสัญญาจ้างมีเหตใุห้พ้นจากต าแหนง่  
เมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖
(๔) เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ข้อ  ๑๒ ให้พนักงานตามสัญญาจ้างที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ว่าจ้างอยู่ก่อน

วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่ครบก าหนดตามสัญญาจ้างเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างต่อไป
จนครบก าหนดตามสัญญาจ้างหรือเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง  แล้วแต่กรณี

ข้อ  ๑๓ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้  
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด

ประกาศ  ณ  วนัที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๔
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หนา   ๕
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการจางลูกจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

พ.ศ.  ๒๕๔๗

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการจางลูกจางสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  รวมทั้งการปรับปรุงอัตราเงินเดือนลูกจางประจําใหสอดคลองกับ
การปรับคาตอบแทนภาคราชการ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๒)  แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ .ศ.  ๒๕๔๑   ขอ  ๙๔   ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง  คร้ังที่  ๑๐๕/๒๕๔๗  วันจันทรที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๗  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการจางลูกจาง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๔๗” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๔๗  เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการจางลูกจางสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และที่แกไขเพิ่มเติม
บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  คําส่ัง  ประกาศ  และมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการการเลือกต้ัง
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง
“ลูกจาง”  หมายความวา  บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราว
“ลูกจางประจํา”  หมายความวา  ลูกจางที่สํานักงานจางไวโดยมีสัญญาจางใหทํางานใหแก

สํานักงานในลักษณะประจํา
“ลูกจางชั่วคราว”  หมายความวา   ลูกจางที่สํานักงานจางไวโดยมีสัญญาจางใหทํางาน

ในลักษณะชั่วคราว  มีกําหนดระยะเวลาไมเกินปงบประมาณ
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หนา   ๖
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐

“ปงบประมาณ”  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคมของปหนึ่ง   ถึงวันที่   
๓๐  กันยายน  ของปถัดไป

ขอ ๕ ใหเลขาธิการปฏิบัติใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้

หมวด  ๑
บททั่วไป

ขอ ๖ ลูกจางมี  ๒  ประเภท  ไดแก
(๑) ลูกจางประจํา
(๒) ลูกจางชั่วคราว  
ขอ ๗ คุณสมบัติทั่วไป  และไมมีลักษณะตองหามของลูกจาง  ใหนําความในขอ  ๑๔   

ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาใชบังคับ   
โดยอนุโลม

ขอ ๘ ตําแหนงลูกจาง  แบงออกไดดังนี้
(๑) ลูกจางประจํา  
 (ก) หมวดแรงงาน  ไดแก  คนงาน  คนยาม  คนสวน  นักการภารโรง
 (ข) หมวดกึ่งฝมือ  ไดแก  พนักงานบริการ
 (ค) หมวดฝมือ  ไดแก  พนักงานขับรถยนต  พนักงานบันทึกขอมูล
(๒) ลูกจางชั่วคราว  
 (ก) ตําแหนงตาม  (๑)
 (ข) ตําแหนงผูปฏิบัติงานระดับตน
ขอ ๙ ใหเลขาธิการเปนผูมีอํานาจสั่งจางและเลิกจางลูกจาง
ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนแกงานของสํานักงาน  เลขาธิการอาจขออนุมัติตอ

คณะกรรมการเพื่อจางลูกจางที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามที ่กําหนดไวก็ได

ขอ ๑๐ ให เลขาธิการเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการในการกําหนดกรอบ
อัตรากํ า ลังของลูกจ าง   และคุณสมบั ติ เฉพาะสําหรับตําแหนง   โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่
ความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพงาน
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หนา   ๗
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐

หมวด  ๒
วิธีการและเง่ือนไขการจาง

ขอ ๑๑ ใหนํ าความในขอ   ๙๕   ของระ เบี ยบคณะกรรมการการ เลือก ต้ังว าด วย   
การบริหารงานบุคคล   พ .ศ .   ๒๕๔๗   มาใชบังคับกับการบรรจุและการแตงต้ัง   การเพิ่มพูน  
ประสิทธิภาพ  และเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  วินัย  และการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  
การออกจากงาน  การอุทธรณ  การรองทุกข  ของลูกจางตามหมวดนี้โดยอนุโลม

หมวด  ๓
เงินเดือน  คาจาง

ขอ ๑๒ เงินเดือนและคาจางของลูกจางใหพิจารณากําหนดโดยคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
(๑) อัตราคาจางของหนวยงานอื่นที่มีสถานะใกลเคียงกัน
(๒) สภาพของอัตราคาแรงในตลาดแรงงานในประเทศ
(๓) สถานการณและความจําเปนของสํานักงาน
(๔) สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การกําหนดเงินเดือนและคาจางใหกําหนดใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่  ความรับผิดชอบ  

และการบังคับบัญชาในสํานักงาน
ขอ ๑๓ อัตราเงินเดือนและคาจางใหเปนไปตามบัญชีทายระเบียบนี้
ลูกจางในตําแหนงใดจะไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอ ๑๔ คาจางใหจายไดในกรณีที่มิใชการจางใหทํางานเต็มเวลา  และใหจายตามอัตรา

ที่เลขาธิการกําหนด
ขอ ๑๕ การข้ึนเงินเดือนและคาจางของลูกจางใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตาม

ที่เลขาธิการกําหนด
การส่ังข้ึนเงินเดือนและคาจางของลูกจาง  ตองพิจารณาปจจัยตาง ๆ  เทียบเคียงกับลูกจางอื่นดวย  

ดังนี้
(๑) ผลการปฏิบัติงานที่ผานมาในตําแหนงปจจุบัน
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หนา   ๘
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐

(๒) ศักยภาพของลูกจางที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงใหม
(๓) ความประพฤติ  ความอุตสาหะ  การรักษาวินัย  และวิสัยทัศน
(๔) คุณสมบัติเฉพาะของลูกจาง
(๕) ผลการทดสอบในกรณีที่เปนตําแหนงเฉพาะที่ตองมีการทดสอบ
ลูกจางชั่วคราวไมมีสิทธิไดรับการข้ึนเงินเดือน  คาจาง  เวนแตจะเปนกรณีที่มีการทําสัญญาใหม

หมวด  ๔
วันและเวลาทํางาน  วันหยุดงาน  คาทํางานลวงเวลา  และคาจางทํางานในวันหยุด

ขอ ๑๖ วันและเวลาทํางาน  วันหยุดงาน  ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
เร่ือง  กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดงาน

วันหยุดงานประจําป  ใหเปนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เร่ือง  วันหยุดงาน
ประจําป

ขอ ๑๗ ลูกจางในตําแหนงใดจะมีสิทธิไดรับคาทํางานลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุด
ในอัตราใด  ใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด

ขอ ๑๘ ใหเลขาธิการเปนผูมีอํานาจการอนุมัติใหทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด
หมวด  ๕

สวัสดิการ  การสงเคราะหหรือประโยชนเก้ือกูลอื่น

ขอ ๑๙ สวัสดิการ  การสงเคราะห  หรือประโยชนเก้ือกูลอื่นของลูกจางใหจัดใหมีตามความจําเปน
และเหมาะสม

ประเภท  อัตรา  หลักเกณฑ  เง่ือนไข  และวิธีการใหสวัสดิการ  การสงเคราะหหรือประโยชน
เก้ือกูลอื่น  ใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  แตทั้งนี้  หามมิให
จายเงินชวยเหลือแกลูกจางซ่ึงถูกเลิกจางเพราะถูกไลออก

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗
พลตํารวจเอก  วาสนา  เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
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บัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจาง
(ทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจางลูกจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๔๗)

ข้ัน อัตราคาจาง ข้ัน อัตราคาจาง ข้ัน อัตราคาจาง
1 5,490 12.5 9,380 24 14,810

1.5 5,630 13 9,560 24.5 15,080
2 5,760 13.5 9,750 25 15,590

2.5 5,900 14 9,950 25.5 15,880
3 6,030 14.5 10,150 26 16,190

3.5 6,160 15 10,350 26.5 16,500
4 6,300 15.5 10,560 27 16,820

4.5 6,430 16 10,770 27.5 17,140
5. 6,570 16.5 10,980 28 17,480

5.5 6,750 17 11,200 28.5 17,810
6 6,940 17.5 11,410 29 18,290

6.5 7,130 18 11,640 29.5 18,510
7 7,310 18.5 11,930 30 18,860

7.5 7,500 19 12,180 30.5 19,210
8 7,690 19.5 12,420 31 19,550

8.5 7,880 20 12,660 31.5 19,900
9 8,060 20.5 12,910 32 20,250

9.5 8,250 21 13,170 32.5 20,600
10 8,440 21.5 13,420 33 20,950

10.5 8,630 22 13,690 33.5 21,290
11 8,830 22.5 13,960 34 21,640

11.5 9,000 23 14,240    
12 9,190 23.5 14,520    
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บัญชีกําหนดตําแหนง อตัราคาจาง และคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงลูกจางประจํา
(ทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจางลูกจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๔๗)

ลําดับ ตําแหนง อัตราเงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

1
2
3
4

หมวดแรงงาน
คนงาน
คนยาม
คนสวน
นักการภารโรง

ก
5,490-14,810
5,490-14,810
5,490-14,810
5,490-14,810 

มีความสามารถและความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาท่ี

ก
5

หมวดกึง่ฝมือ
พนักงานบริการ 6,300-16,820

ก
มีความสามารถและความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาท่ี

ก
6
ก
ก
7

หมวดฝมือ
พนักงานขับรถยนต
ก
ก
พนักงานบันทึกขอมูล

ก
6,300-18,300

6,300-18,300

มีความรูความสามารถและความ
ชํานาญงานในหนาท่ี และไดรับ
ใบอนุญาตขับข่ี รถยนต
มีความรูความชํานาญงานในหนาท่ี
และมีความสามารถพิมพดีด และการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
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หนา   ๙
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการจางลูกจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  (ฉบับที่  ๒)

พ.ศ.  ๒๕๔๘

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจาง  และบัญชีกําหนดตําแหนง  
อัตราคาจาง  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงลูกจางประจําทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
วาดวยการจางลูกจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหสอดคลองกับการปรับ
คาตอบแทนภาคราชการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๒)  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ขอ  ๙๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวย
การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง  คร้ังที่  ๑๔๓/๒๕๔๘  
วันจันทรที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการจางลูกจาง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๘  เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจาง  และบัญชีกําหนดตําแหนง  อัตราคาจาง  

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงลูกจางประจําทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการจาง
ลูกจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจาง  
และบัญชีกําหนดตําแหนง  อตัราคาจาง  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงลูกจางประจําทายระเบียบ  
นี้แทน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก  วาสนา  เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
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ข้ัน อัตราคาจาง ข้ัน อัตราคาจาง ข้ัน อัตราคาจาง

1 5,770 12.5 9,850 24 15,560

1.5 5,920 13 10,040 24.5 15,840

2 6,050 13.5 10,240 25 16,370

2.5 6,200 14 10,450 25.5 16,680

3 6,340 14.5 10,660 26 17,000

3.5 6,470 15 10,870 26.5 17,330

4 6,620 15.5 11,090 27 17,670

4.5 6,760 16 11,310 27.5 18,000

5 6,900 16.5 11,530 28 18,360

5.5 7,090 17 11,760 28.5 18,710

6 7,290 17.5 11,990 29 19,210

6.5 7,490 18 12,230 29.5 19,440

7 7,680 18.5 12,530 30 19,810

7.5 7,880 19 12,790 30.5 20,180

8 8,080 19.5 13,050 31 20,530

8.5 8,280 20 13,300 31.5 20,900

9 8,470 20.5 13,560 32 21,270

9.5 8,670 21 13,830 32.5 21,630

10 8,870 21.5 14,100 33 22,000

10.5 9,070 22 14,380 33.5 22,360

11 9,280 22.5 14,660 34 22,730

11.5 9,450 23 14,960

12 9,650 23.5 15,250

บัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจาง
ทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจางลูกจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
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บัญชีกําหนดตําแหนง อตัราคาจาง และคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงลูกจางประจํา
ทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการจางลูกจางสํานกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 

ลําดับ ตําแหนง อัตราเงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

1
2
3
4

หมวดแรงงาน
คนงาน
คนยาม
คนสวน
นักการภารโรง

ก
5,770-15,560
5,770-15,560
5,770-15,560
5,770-15,560

ก
ก
มีความสามารถและความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาท่ี
ก

ก
5

หมวดกึง่ฝมือ
พนักงานบริการ

ก
6,620-17,670

กกกก
มีความสามารถและความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาท่ี

ก
6
ก
ก
7

หมวดฝมือ
พนักงานขับรถยนต
ก
ก
พนักงานบันทึกขอมูล

กก
6,620-19,210

ก
ก

6,620-19,210

ก
มีความรูความสามารถและความ
ชํานาญงานในหนาท่ี และไดรับ
ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต
มีความรูความชํานาญงานในหนาท่ี
และมีความสามารถพิมพดีด และการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
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หนา   ๑๐
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการจางลูกจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจาง  และบัญชีกําหนดตําแหนง  
อัตราคาจาง  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงลูกจางประจําทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
วาดวยการจางลูกจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหสอดคลองกับการปรับ
คาตอบแทนภาคราชการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๒)  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๙๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวย
การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมติคณะกรรมการการเลือกต้ังในการประชุม  คร้ังที่  ๙๑/๒๕๕๐  
เมื่อวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๐  คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการจางลูกจางสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจาง  และบัญชีกําหนดตําแหนง  อัตราคาจาง  

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงลูกจางประจํา  ทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวย
การจางลูกจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชบัญชีกําหนด
อัตราคาจางลูกจาง  และบัญชีกําหนดตําแหนง  อัตราคาจาง  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ลูกจางประจําทายระเบียบนี้แทน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
อภิชาต  สุขัคคานนท

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
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ข้ัน อัตราคาจาง ข้ัน อัตราคาจาง ข้ัน อัตราคาจาง

1 6,010 12.5 10,250 24 16,190

1.5 6,160 13 10,450 24.5 16,480

2 6,300 13.5 10,650 25 17,030

2.5 6,450 14 10,870 25.5 17,350

3 6,600 14.5 11,090 26 17,680

3.5 6,730 15 11,310 26.5 18,030

4 6,890 15.5 11,540 27 18,380

4.5 7,040 16 11,770 27.5 18,720

5 7,180 16.5 12,000 28 19,100

5.5 7,380 17 12,240 28.5 19,460

6 7,590 17.5 12,470 29 19,980

6.5 7,790 18 12,720 29.5 20,220

7 7,990 18.5 13,040 30 20,610

7.5 8,200 19 13,310 30.5 20,990

8 8,410 19.5 13,580 31 21,360

8.5 8,620 20 13,840 31.5 21,740

9 8,810 20.5 14,110 32 22,130

9.5 9,020 21 14,390 32.5 22,500

10 9,230 21.5 14,670 33 22,880

10.5 9,440 22 14,960 33.5 23,260

11 9,660 22.5 15,250 34 23,640

11.5 9,830 23 15,560

12 10,040 23.5 15,860

บัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจาง
ทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจางลูกจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
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บัญชีกําหนดตําแหนง อตัราคาจาง และคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงลูกจางประจํา
ทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการจางลูกจางสํานกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 

ลําดับ ตําแหนง อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

1
2
3
4

หมวดแรงงาน
คนงาน
คนยาม
คนสวน
นักการภารโรง

ก
6,010-16,190
6,010-16,190
6,010-16,190
6,010-16,190

ก
ก
มีความสามารถและความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาที่
ก

ก
5

หมวดกึง่ฝมือ
พนักงานบริการ

ก
6,890-18,380

กกกก
มีความสามารถและความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาที่

ก
6
ก
ก
7

หมวดฝมือ
พนักงานขับรถยนต
ก
ก
พนักงานบันทึกขอมูล

กก
6,890-19,980

ก
ก

6,890-19,980

ก
มีความรูความสามารถและความชํานาญ
งานในหนาที่ และไดรับใบอนุญาตขับขี่
รถยนต
มีความรูความชาํนาญงานในหนาที่ และ
มีความสามารถพิมพดีด และการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร
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หนา   ๔๖
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๑

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการจางลูกจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  (ฉบับที่  ๔)

พ.ศ.  ๒๕๕๑

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการจางลูกจาง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เพื่อกําหนดใหมีการเลื่อนเงินเดือนและคาจางใหแก
ลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ผูที่จะตองออกจากงานเพราะเกษียณอายุ   
เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จเชนเดียวกับลูกจางประจําของสวนราชการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
และมาตรา   ๓๒  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง  คร้ังที่  ๘๗/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  
คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการจางลูกจาง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๑๕/๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวย

การจางลูกจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
“ขอ  ๑๕/๑  ในกรณีที่เลขาธิการพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนและคาจางใหลูกจางประจํา

ผูใด  แตผูนั้นจะตองออกจากงานไปเพราะเหตุเกษียณอายุ  ถาลูกจางประจําผูนั้นไดรับเงินเดือนและ
คาจางในอัตราที่ยังไมเต็มข้ันสูงของตําแหนง  ใหเลขาธิการส่ังเลื่อนเงินเดือนและคาจางใหผูนั้นในวันที่  
๓๐  กันยายนของปสุดทายกอนที่จะออกจากงาน  ทั้งนี้  ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือน
และคาจางที่ถือปฏิบัติอยูโดยไมจายตัวเงิน  เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑
อภิชาต  สุขัคคานนท

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
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หน้า   ๒๐
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๔

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง  และบัญชีกําหนดตําแหน่ง  
อัตราค่าจ้าง  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งลูกจ้างประจําท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้สอดคล้องกับการปรับ
ค่าตอบแทนภาคราชการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑ )  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๒  (๒)  และมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และข้อ  ๙๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม   
ครั้งที่  ๒๖/๒๕๕๔  เม่ือวันพฤหัสบดีที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๔  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง  และบัญชีกําหนดตําแหน่ง  อัตราค่าจ้าง  

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งลูกจ้างประจํา  ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การจ้างลูกจ้างสํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้บัญชีกําหนด
อัตราค่าจ้างลูกจ้าง  และบัญชีกําหนดตําแหน่ง  อัตราค่าจ้าง  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ลูกจ้างประจําท้ายระเบียบนี้แทน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔
อภิชาต  สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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ขั้น อัตราคาจาง ขั้น อัตราคาจาง ขั้น อัตราคาจาง
1 6,320 12.5 10,770 24 17,000

1.5 6,470 13 10,980 24.5 17,310
2 6,620 13.5 11,190 25 17,890

2.5 6,780 14 11,420 25.5 18,220
3 6,930 14.5 11,650 26 18,570

3.5 7,070 15 11,880 26.5 18,940
4 7,240 15.5 12,120 27 19,300

4.5 7,400 16 12,360 27.5 19,660
5 7,540 16.5 12,600 28 20,060

5.5 7,750 17 12,860 28.5 20,440
6 7,970 17.5 13,100 29 20,980

6.5 8,180 18 13,360 29.5 21,240
7 8,390 18.5 13,700 30 21,650

7.5 8,610 19 13,980 30.5 22,040
8 8,840 19.5 14,260 31 22,430

8.5 9,060 20 14,540 31.5 22,830
9 9,260 20.5 14,820 32 23,240

9.5 9,480 21 15,110 32.5 23,630
10 9,700 21.5 15,410 33 24,030

10.5 9,920 22 15,710 33.5 24,430
11 10,150 22.5 16,020 34 24,830

11.5 10,330 23 16,340
12 10,550 23.5 16,660

ทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการจางลูกจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
(ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2554
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หมวดแรงงาน
1 คนงาน ๖,๓๒๐-๑๗,๐๐๐
2 คนยาม ๖,๓๒๐-๑๗,๐๐๐
3 คนสวน ๖,๓๒๐-๑๗,๐๐๐
4 นักการภารโรง ๖,๓๒๐-๑๗,๐๐๐

หมวดกึ่งฝมือ
5 พนักงานบริการ ๗,๒๔๐-๑๙,๓๐๐

หมวดฝมือ
6 พนักงานขับรถยนต ๗,๒๔๐-๒๐,๙๘๐

7 พนักงานบันทึกขอมูล ๗,๒๔๐-๒๐,๙๘๐

บัญชีกําหนดตําแหนง อัตราคาจาง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงลูกจางประจํา
(ทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจางลูกจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔)

มีความรูความสามารถและความ
ชํานาญงานในหนาที่ และไดรับ
ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต

มีความรูความชํานาญงานในหนาที่และ
มีความสามารถพิมพดีด และการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร

มีความสามารถและความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาที่

อัตราเงินเดือนลําดับ

มีความสามารถและความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาที่

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตําแหนง
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หน้า   ๑๘
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๕๖

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๖)   

พ.ศ.  ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง  และบัญชีกําหนดตําแหน่ง  
อัตราค่าจ้าง  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งลูกจ้างประจํา  ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้สอดคล้องกับการปรับ
ค่าตอบแทนภาครัฐ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๓๒  
และมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และข้อ  ๑๓  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ้างลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๖๖/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  
๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖  และครั้งที่  ๖๘/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง  และบัญชีกําหนดตําแหน่ง  อัตราค่าจ้าง  

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งลูกจ้างประจํา  ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การจ้างลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้บัญชีกําหนด
อัตราค่าจ้างลูกจ้าง  และบัญชีกําหนดตําแหน่ง  อัตราค่าจ้าง  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ลูกจ้างประจําท้ายระเบียบนี้แทน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
อภิชาต  สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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34 24,830  -  -  -
33.5 24,430  -  -  -
33 24,030  -  -  -

32.5 23,630  -  -  -
32 23,240  -  -  -

31.5 22,830  -  -  -
31 22,430  -  -  -

30.5 22,040  -  -  -
30 21,650  -  -  -

29.5 21,240  -  -  -
29 21,170  -  - 21,170

28.5 20,980  -  - 20,980
28 20,780  -  - 20,780

27.5 20,580  -  - 20,580
27 20,380  - 20,380 20,380

26.5 20,190  - 20,190 20,190
26 19,990  - 19,990 19,990

25.5 19,790  - 19,790 19,790
25 19,600  - 19,600 19,600

24.5 19,400  - 19,400 19,400
24 19,200 19,200 19,200 19,200

23.5 19,000 19,000 19,000 19,000
23 18,810 18,810 18,810 18,810

22.5 18,610 18,610 18,610 18,610
22 18,410 18,410 18,410 18,410

21.5 18,210 18,210 18,210 18,210
21 18,020 18,020 18,020 18,020

20.5 17,820 17,820 17,820 17,820
20 17,620 17,620 17,620 17,620

19.5 17,420 17,420 17,420 17,420
19 17,230 17,230 17,230 17,230

18.5 17,030 17,030 17,030 17,030
18 16,830 16,830 16,830 16,830

17.5 16,630 16,630 16,630 16,630
17 16,440 16,440 16,440 16,440

16.5 16,240 16,240 16,240 16,240
16 16,040 16,040 16,040 16,040

15.5 15,840 15,840 15,840 15,840
15 15,650 15,650 15,650 15,650

14.5 15,450 15,450 15,450 15,450
14 15,250 15,250 15,250 15,250

13.5 15,060 15,060 15,060 15,060
13 14,860 14,860 14,860 14,860

12.5 14,660 14,660 14,660 14,660
12 14,460 14,460 14,460 14,460

11.5 14,270 14,270 14,270 14,270
11 14,070 14,070 14,070 14,070

10.5 13,870 13,870 13,870 13,870
10 13,670 13,670 13,670 13,670
9.5 13,480 13,480 13,480 13,480
9 13,280 13,280 13,280 13,280

8.5 13,080 13,080 13,080 13,080
8 12,880 12,880 12,880 12,880

7.5 12,690 12,690 12,690 12,690
7 12,490 12,490 12,490 12,490

6.5 12,290 12,290 12,290 12,290
6 12,090 12,090 12,090 12,090

5.5 11,900 11,900 11,900 11,900
5 11,700 11,700 11,700 11,700

4.5 11,500 11,500 11,500 11,500
4 11,300 11,300 11,300 11,300

3.5 11,110 11,110  -  -
3 10,910 10,910  -  -

2.5 10,710 10,710  -  -
2 10,510 10,510  -  -

1.5 10,320 10,320  -  -
1 10,120 10,120  -  -

หมวดแรงงาน หมวดก่ึงฝีมือ หมวดฝีมือ
 - คนงาน  - พนักงานบริการ  - พนักงานขับรถยนต์
 - คนยาม  - พนักงานบันทึกข้อมูล
 - คนสวน
 - นักการภารโรง

ลูกจ้างประจํา

ข้ัน อัตราค่าจ้าง

บัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํา
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

(ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๖

142



หมวดแรงงาน
1 คนงาน 10,120 - 19,200  มีความสามารถและความเหมาะสม

2 คนยาม 10,120 - 19,200  ในการปฏิบัติหน้าท่ี

3 คนสวน 10,120 - 19,200

4 นักการภารโรง 10,120 - 19,200

หมวดก่ึงฝีมือ
5 พนักงานบริการ 11,300 - 20,380  มีความสามารถและความเหมาะสม

ในการปฏิบัติหน้าท่ี

หมวดฝีมือ
6 พนักงานขับรถยนต์ 11,300 - 21,170  มีความรู้ความสามารถและความชํานาญ

งานในหน้าท่ี และได้รับใบอนุญาตขับข่ี

รถยนต์

7 พนักงานบันทึกข้อมูล 11,300 - 21,170  มีความรู้ความชํานาญงานในหน้าท่ี

และมีความสามารถพิมพ์ดีด

และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บัญชีกําหนดตําแหน่ง อัตราค่าจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งลูกจ้างประจํา
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖

ลําดับ ตําแหน่ง อัตราค่าจ้าง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
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หน้า   ๑๐
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๗)   

พ.ศ.  ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง  และบัญชีกําหนดตําแหน่ง  
อัตราค่าจ้าง  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งลูกจ้างประจํา  ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการปรับค่าตอบแทนภาครัฐ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และข้อ  ๑๓  ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการจ้างลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับ
มติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่  ๕๓/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง  และบัญชีกําหนดตําแหน่ง  อัตราค่าจ้าง  

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งลูกจ้างประจํา  ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การจ้างลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้บัญชีกําหนด
อัตราค่าจ้างลูกจ้าง  และบัญชีกําหนดตําแหน่ง  อัตราค่าจ้าง  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ลูกจ้างประจําท้ายระเบียบนี้แทน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘
ศุภชัย  สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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32 23,290
31.5 22,940
31 22,590

30.5 22,230
30 22,420 21,880

29.5 22,080 21,530
29 21,740 21,170

28.5 21,400 20,980
28 21,060 20,780

27.5 20,720 20,580
27 21,120 20,380 20,380

26.5 20,800 20,190 20,190
26 20,480 19,990 19,990

25.5 20,160 19,790 19,790
25 19,840 19,600 19,600

24.5 19,520 19,400 19,400
24 19,200 19,200 19,200

23.5 19,000 19,000 19,000
23 18,810 18,810 18,810

22.5 18,610 18,610 18,610
22 18,410 18,410 18,410

21.5 18,210 18,210 18,210
21 18,020 18,020 18,020

20.5 17,820 17,820 17,820
20 17,620 17,620 17,620

19.5 17,420 17,420 17,420
19 17,230 17,230 17,230

18.5 17,030 17,030 17,030
18 16,830 16,830 16,830

17.5 16,630 16,630 16,630
17 16,440 16,440 16,440

16.5 16,240 16,240 16,240
16 16,040 16,040 16,040

15.5 15,840 15,840 15,840
15 15,650 15,650 15,650

14.5 15,450 15,450 15,450
14 15,250 15,250 15,250

13.5 15,060 15,060 15,060
13 14,860 14,860 14,860

12.5 14,660 14,660 14,660
12 14,460 14,460 14,460

11.5 14,270 14,270 14,270
11 14,070 14,070 14,070

10.5 13,870 13,870 13,870
10 13,670 13,670 13,670
9.5 13,480 13,480 13,480
9 13,280 13,280 13,280

8.5 13,080 13,080 13,080
8 12,880 12,880 12,880

7.5 12,690 12,690 12,690
7 12,490 12,490 12,490

6.5 12,290 12,290 12,290
6 12,090 12,090 12,090

5.5 11,900 11,900 11,900
5 11,700 11,700 11,700

4.5 11,500 11,500 11,500
4 11,300 11,300 11,300

3.5 11,110  -  -
3 10,910  -  -

2.5 10,710  -  -
2 10,510  -  -

1.5 10,320  -  -
1 10,120  -  -

หมวดแรงงาน หมวดกึ่งฝีมือ หมวดฝีมือ
 - คนงาน  - พนักงานบริการ  - พนักงานขับรถยนต์
 - คนยาม  - พนักงานบันทึกข้อมูล
 - คนสวน
 - นักการภารโรง

ลูกจ้างประจํา

ข้ัน

ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
บัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํา
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หมวดแรงงาน
1  คนงาน 10,120 - 21,120  มีความสามารถและความเหมาะสม
2  คนยาม 10,120 - 21,120  ในการปฏิบัติหน้าท่ี
3  คนสวน 10,120 - 21,120
4  นักการภารโรง 10,120 - 21,120

หมวดกึ่งฝีมือ
5  พนักงานบริการ 11,300 - 22,420  มีความสามารถและความเหมาะสม

ในการปฏิบัติหน้าท่ี

หมวดฝีมือ
6  พนักงานขับรถยนต์ 11,300 - 23,290  มีความรู้ความสามารถและความชํานาญ

งานในหน้าท่ี และได้รับใบอนุญาตขับข่ี
รถยนต์

7  พนักงานบันทึกข้อมูล 11,300 - 23,290  มีความรู้ความชํานาญงานในหน้าที่
และมีความสามารถพิมพ์ดีด
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บัญชีกําหนดตําแหน่ง อัตราค่าจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งลูกจ้างประจํา
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับ ตําแหน่ง อัตราค่าจ้าง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
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หนา   ๙
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๓

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

และผูปฏิบัติงานในพื้นทีเ่ส่ียงภัย
พ.ศ.  ๒๕๕๓

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษ
รายเดือนสําหรับกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดและผูปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียงภัย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๓๒  (๒)  และ  (๕)  แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง  ในการประชุมคร้ังที่  ๑๓๙/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๒  คณะกรรมการ
การเลือกต้ัง  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษ
รายเดือนสําหรับกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดและผูปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียงภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  คําส่ัง  ประกาศ  และมติคณะกรรมการ

เลือกต้ังใดซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้  
“กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดซ่ึงปฏิบัติงานประจําในพื้นที่เส่ียงภัย
“ผูปฏิบัติงาน”  หมายถึง  พนักงานและลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ซ่ึงปฏิบัติงานประจําในพื้นที่เส่ียงภัย
“พื้นที่เส่ียงภัย”  หมายถึง  พื้นที่จังหวัดหรือบางสวนของจังหวัดที่อาจเปนภัยตอชีวิตและทรัพยสิน

ของกรรมการหรือผูปฏิบัติงาน  อันเกิดจากการกอการราย  หรือการกอความไมสงบจากบุคคลภายนอก  
ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด

ขอ ๕ ใหกรรมการและผูปฏิบัติงานไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษเปนรายเดือนตามอัตรา  
ทายระเบียบนี้

ขอ ๖ กรรมการที่ไดรับคาตอบแทนในลักษณะเดียวกันจากสวนราชการหรือหนวยงานอื่น  
ไมมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษตามขอ  ๕
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หนา   ๑๐
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๓

กรณีที่กรรมการไดรับคาตอบแทนตามวรรคหนึ่งในอัตราที่ตํ่ากวาอัตราที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังประกาศกําหนด  ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษเฉพาะสวนตางที่ยังขาดอยู

ขอ ๗ ผูปฏิบัติงานของจังหวัดที่กําหนดเปนพื้นที่เส่ียงภัยที่ไดรับคําส่ังใหไปชวยปฏิบัติงาน
นอกพื้นที่เส่ียงภัยในเดือนใดตลอดทั้งเดือน  ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษรายเดือนของเดือนนั้น
ตามระเบียบนี้

ขอ ๘ การเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการและผูปฏิบัติงานตามขอ  ๕   
ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดในพื้นที่เส่ียงภัย  จายเงินคาตอบแทนพิเศษ  
โดยหลักฐานการจายใหเปนไปตามทายระเบียบนี้

ขอ ๙ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ังรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓
อภิชาต  สุขัคคานนท

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
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อัตราคาตอบแทนพิเศษรายเดอืนของกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั
และผูปฏิบัตงิานในพื้นท่ีเส่ียงภัย ทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย

เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัและผูปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย พ.ศ. ๒๕๕๓

ตําแหนง อัตราคาตอบแทนรายเดอืน
  คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัด ๓,๗๕๐ บาท
  ผูปฏิบัติงาน  ๓,๗๕๐ บาท
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หนา   ๓๒
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เร่ือง  กําหนดพื้นที่เส่ียงภัย

โดยที่เปนการสมควรใหมีประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เร่ือง  กําหนดพื้นที่เส่ียงภัย  
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับกรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดและผูปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียงภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

อาศัยอํานาจตามขอ  ๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษ
รายเดือนสําหรับกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดและผูปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียงภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ในการประชุมคร้ังที่  ๑๓๙/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๒  
คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงออกประกาศไว  ดังนี้

ใหพื้นที่จังหวัดสงขลา  จังหวัดยะลา  จังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาส  เปนพื้นที่เส่ียงภัย  
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับกรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดและผูปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียงภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๓

ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
สําหรับกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดและผูปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียงภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มีผลใชบังคับ

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓
อภิชาต  สุขัคคานนท
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หน้า   ๑๒
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียงภัย  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียงภัย  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่กรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียงภัยของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๓๒  (๒)  และ  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๖  และมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
สําหรับกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียงภัยท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
สําหรับกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียงภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้บัญชี
อัตราค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียงภัย  
ท้ายระเบียบนี้แทน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
อภิชาต  สุขัคคานนท์
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อัตราคา่ตอบแทนพิเศษรายเดือนของกรรมการการเลอืกต้ังประจําจงัหวัด
และผูป้ฏิบัติงานในพืน้ทีเ่สี่ยงภัย ท้ายระเบยีบคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ว่าด้วยค่าตอบแทนพเิศษรายเดือนสาํหรบักรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
และผูป้ฏิบัติงานในพืน้ทีเ่สี่ยงภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

ตําแหน่ง อัตราคา่ตอบแทนพิเศษรายเดือน
๑. คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
    จังหวัดสงขลา ๓,๗๕๐  บาท
    จังหวัดยะลา  จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ๕,๐๐๐  บาท
๒. ผู้ปฏิบัติงาน
    จังหวัดสงขลา ๓,๗๕๐  บาท
    จังหวัดยะลา  จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ๕,๐๐๐  บาท
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Àπâ“ 16
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ æƒ…¿“§¡ ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë Ûı °

√–‡∫’¬∫§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß
«à“¥â«¬°“√∫√‘À“√¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß

æ.». ÚıÙÙ

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ Ú˜ ·≈–¡“µ√“ ÛÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√–°Õ∫√—∞∏√√¡πŸ≠

«à“¥â«¬§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß æ.». ÚıÙÒ §≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß‡ÀÁπ ¡§«√ÕÕ°√–‡∫’¬∫‰«â

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß«à“¥â«¬°“√∫√‘À“√¢Õß ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß æ.». ÚıÙÙé

¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ Û „π√–‡∫’¬∫π’È

çª√–∏“π°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ª√–∏“π°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß

ç‡≈¢“∏‘°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß

ç√Õß‡≈¢“∏‘°“√é À¡“¬§«“¡«à“ √Õß‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß

çæπ—°ß“πé À¡“¬§«“¡«à“ æπ—°ß“π·≈–≈Ÿ°®â“ß¢Õß ”π—°ß“π

ç ”π—°ß“πé À¡“¬§«“¡«à“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß

ç à«π°≈“ßé À¡“¬§«“¡«à“ Àπà«¬ß“π à«π°≈“ß¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß

ç à«π¿Ÿ¡‘¿“§é À¡“¬§«“¡«à“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èßª√–®”®—ßÀ«—¥ ·≈– ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èßª√–®”°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

¢âÕ Ù „Àâ‡≈¢“∏‘°“√√—°…“°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

À¡«¥ Ò

°“√∫√‘À“√¢Õß ”π—°ß“π

¢âÕ ı  ”π—°ß“π¡’‡≈¢“∏‘°“√‡ªìπºŸâ√—∫π‚¬∫“¬®“°ª√–∏“π°√√¡°“√ „π∞“π–ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ Ÿß ÿ¥

·≈–§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß¡“ªØ‘∫—µ‘ À√◊Õ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ ª√–°“»

¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß À√◊Õ¡µ‘§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß ·≈–√—∫º‘¥™Õ∫∫√‘À“√ß“π ”π—°ß“π
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Àπâ“ 17
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ æƒ…¿“§¡ ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë Ûı °

¢âÕ ˆ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π ”π—°ß“π ¥—ßπ’È

(Ò) √—∫º‘¥™Õ∫§«∫§ÿ¡ß“πª√–®”„π ”π—°ß“π °”Àπ¥·π«∑“ß·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß ”π—°ß“π

·≈–≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠¢Õß·ºπªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®”ªï¢ÕßÀπà«¬ß“π„π ”π—°ß“π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬∑’Ë

ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß°”Àπ¥ √«¡∑—Èß°”°—∫ ‡√àß√—¥ µ‘¥µ“¡ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“π„π ”π—°ß“π

(Ú) ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“æπ—°ß“π¢Õß ”π—°ß“π

(Û) √—∫º‘¥™Õ∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß ”π—°ß“π

„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß‡≈¢“∏‘°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ¡’√Õß‡≈¢“∏‘°“√‡ªìπºŸâ™à«¬ —Ëß·≈–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

„Àâ√Õß‡≈¢“∏‘°“√‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“æπ—°ß“π·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√Õß®“°‡≈¢“∏‘°“√

„Àâ√Õß‡≈¢“∏‘°“√ ·≈–ºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊Ëπ„π ”π—°ß“π¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë‡≈¢“∏‘°“√°”Àπ¥

À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬

À¡«¥ Ú

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

¢âÕ ˜ Õ”π“®„π°“√ —Ëß °“√Õπÿ≠“µ °“√Õπÿ¡—µ‘ °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π À√◊Õ°“√¥”‡π‘πß“πÕ◊Ëπ∑’Ë

ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥®–æ÷ßªØ‘∫—µ‘À√◊Õ¥”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ§” —Ëß„¥

À√◊Õ¡µ‘§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß„π‡√◊ËÕß„¥ ∂â“°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ§” —Ëß„¥

À√◊Õ¡µ‘§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß„π‡√◊ËÕßπ—Èπ¡‘‰¥â°”Àπ¥‡√◊ËÕß°“√¡Õ∫Õ”π“®‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ À√◊Õ¡‘‰¥â

Àâ“¡‡√◊ËÕß°“√¡Õ∫Õ”π“®‰«â ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ—ÈπÕ“®¡Õ∫Õ”π“®„ÀâºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊ËπªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë·∑π‰¥â

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡≈¢“∏‘°“√Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ√Õß‡≈¢“∏‘°“√ À—«Àπâ“ºŸâµ√«®°“√ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°

ºŸâµ√«® Õ∫¿“¬„π À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èßª√–®”®—ßÀ«—¥

(Ú) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬

(Û) ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬ Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâæπ—°ß“π„π —ß°—¥∑’Ë¥”√ßµ”·Àπàß‰¡àµË”°«à“√–¥—∫ ˜

(Ù) ºŸâÕ”π«¬°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èßª√–®”®—ßÀ«—¥Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„ÀâÀ—«Àπâ“°≈ÿà¡ß“π À√◊Õæπ—°ß“π

„π ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èßª√–®”®—ßÀ«—¥ ∑’Ë¥”√ßµ”·Àπàß‰¡àµË”°«à“√–¥—∫ ˜
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Àπâ“ 18
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ æƒ…¿“§¡ ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë Ûı °

°“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡¢âÕπ’È „Àâ∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ

§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—ÈßÕ“®°”Àπ¥„Àâ¡’°“√¡Õ∫Õ”π“®„π‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß À√◊Õ°”Àπ¥

À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√¡Õ∫Õ”π“® „ÀâºŸâ¡Õ∫Õ”π“®µ“¡«√√§Àπ÷Ëß À√◊ÕºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®

µ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕßªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â

¢âÕ ¯ ‡¡◊ËÕ¡’°“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡¢âÕ ˜ ‚¥¬™Õ∫·≈â« ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®¡’Àπâ“∑’ËµâÕß√—∫

¡Õ∫Õ”π“®π—Èπ ·≈–®–¡Õ∫Õ”π“®π—Èπ„Àâ·°àºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊ËπµàÕ‰ª‰¡à‰¥â

¢âÕ ˘ °“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡¢âÕ ˜ „ÀâºŸâ¡Õ∫Õ”π“®æ‘®“√≥“∂÷ß§«“¡ –¥«°√«¥‡√Á«„π°“√

ªØ‘∫—µ‘ß“π °“√°√–®“¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µ“¡ ¿“æ¢Õßµ”·Àπàß¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“® ·≈–ºŸâ√—∫¡Õ∫

Õ”π“®µâÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫Õ”π“®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√¡Õ∫Õ”π“®¥—ß°≈à“«

‡¡◊ËÕ‰¥â¡Õ∫Õ”π“®·≈â« ºŸâ¡Õ∫Õ”π“®¡’Àπâ“∑’Ë°”°—∫µ‘¥µ“¡º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®

·≈–„Àâ¡’Õ”π“®·π–π”·≈–·°â‰¢°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®‰¥â

À¡«¥ Û

°“√√—°…“°“√·∑π

¢âÕ Ò „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡≈¢“∏‘°“√ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â„Àâ√Õß‡≈¢“∏‘°“√
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หน้า   ๙
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เพื่อให้ครอบคลุมตําแหน่งพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
มาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๖  เม่ือวันที่   
๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของข้อ  ๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ว่าด้วยการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑)  เลขาธิการ  อาจมอบอํานาจให้รองเลขาธิการ  ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเมือง

และการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการ  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  
และผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย” 

“(๒)  ผู้อํานวยการสํานัก  อาจมอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการฝ่าย  
ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย  และผู้อํานวยการสํานักงาน  หรือตําแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่า” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖
อภิชาต  สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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หน้า   ๑๐
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่มีการปรับปรุงตําแหน่งพนักงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๒  และมาตรา  ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการประชุมครั้งที่  ๒๒/๒๕๖๑  เม่ือวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มนิยามคําว่า  “ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด”  

ระหว่างคํานิยามว่า  “รองเลขาธิการ”  และ  “พนักงาน”  ในข้อ  ๓  ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๔๔   

“ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  หมายความรวมถึง  
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครด้วย” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน   (๑ )  และ  (๒ )  ของข้อ   ๗   ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑)  เลขาธิการ  อาจมอบอํานาจให้รองเลขาธิการ  ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการ  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  และผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง” 

“(๒)  ผู้อํานวยการสํานัก  อาจมอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการฝ่าย  
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  และผู้อํานวยการสํานักงาน  หรือ
ตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่า” 

ข้อ ๕ บรรดาบทบัญญัติหรือขอ้ความใน  กฎ  ระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ
มติคณะกรรมการการเลือกตั้งใด ๆ  ที่อ้างถึงผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  และผู้อํานวยการ
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หน้า   ๑๑
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้หมายถึงผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองตามระเบียบนี้  แล้วแต่กรณี

ข้อ ๖ การดําเนินการอื่นใดตามอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดและผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง
ซึ่งดําเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการตามระเบียบน้ี  และดําเนินการ
ต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑
ศุภชัย  สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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หมวด 3  

ระเบียบเกี่ยวกับคาใชจายของประธานกรรมการ 

กรรมการการเลือกต้ัง ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ 

เลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

ประจำประธานกรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง

พ.ศ.  2563

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรงุระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตัง้ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ของประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ของประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2563”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ

ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๔๒
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธาน

กรรมการการเลือกตั้งด้วย
“การเดินทาง”  หมายความว่า  การเดินทางไปปฏิบัติงาน  และให้หมายความรวมถึงการเดินทาง  

ไปเยือน  ประชุม  ศึกษาดูงาน  อบรม  สัมมนาและกิจกรรมอื่นเพ่ือเกียรติแห่งกรรมการ  หรือ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติภารกิจของกรรมการ

ข้อ ๕ กรรมการที่เดินทางไปปฏิบัติงานให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้

ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ได้แก่
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  และค่าเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะ
(4) ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทาง
(5) ค่าประกันชีวิตและสุขภาพในระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ
(6) ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปต่างประเทศ
(7) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓
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ข้อ ๗ การเดินทางโดยเครื่องบิน  ให้มีสิทธิ  ดังนี้
(1) การเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศ  ให้มีสิทธิโดยสารชั้นธุรกิจ
(2) การเดินทางโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ   หรือจากต่างประเทศ

กลับประเทศไทย  หรือการเดินทางในต่างประเทศ  ให้มีสิทธิโดยสารชั้นหนึ่ง
ข้อ 8 ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปต่างประเทศ  ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายโดยมี

ระยะเวลาห่างจากการเดินทางครั้งสุดท้ายเกินสองปีนับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย  
ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ให้เบิกได้ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
ข้อ  10 การใดที่ ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้   

ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ข้อ  ๑1 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้  หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนด  ยกเว้น  

หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓

-1-

บัญชีท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๓

ล าดับ ประเภท อัตรา

๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ (เหมาจ่าย) ๘๐๐ บาท/วัน
๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในต่างประเทศ (เหมาจ่าย) ๑๓๐ ดอลลาร์สหรัฐ/วัน
๓ ค่าเช่าที่พักในประเทศและต่างประเทศ เท่าท่ีจ่ายจริง
4 ค่าพาหนะในประเทศ หรือต่างประเทศ เท่าท่ีจ่ายจริง
๕ ค่าเครื่องบินในประเทศ หรือต่างประเทศ เท่าท่ีจ่ายจริง
๖ ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทาง ๕ บาท/กิโลเมตร

7 ค่าประกันชีวิตและสุขภาพในระหว่างเดินทาง             
ไปต่างประเทศ เท่าท่ีจ่ายจริง

8 ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปต่างประเทศ ๙,๐๐๐ บาท/ครั้ง

9 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง        
ไปปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เท่าท่ีจ่ายจริง
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-1-

บัญชีท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๓

ล าดับ ประเภท อัตรา

๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ (เหมาจ่าย) ๘๐๐ บาท/วัน
๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในต่างประเทศ (เหมาจ่าย) ๑๓๐ ดอลลาร์สหรัฐ/วัน
๓ ค่าเช่าที่พักในประเทศและต่างประเทศ เท่าท่ีจ่ายจริง
4 ค่าพาหนะในประเทศ หรือต่างประเทศ เท่าท่ีจ่ายจริง
๕ ค่าเครื่องบินในประเทศ หรือต่างประเทศ เท่าท่ีจ่ายจริง
๖ ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทาง ๕ บาท/กิโลเมตร

7 ค่าประกันชีวิตและสุขภาพในระหว่างเดินทาง             
ไปต่างประเทศ เท่าท่ีจ่ายจริง

8 ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปต่างประเทศ ๙,๐๐๐ บาท/ครั้ง

9 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง        
ไปปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เท่าท่ีจ่ายจริง
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยการประกนัสุขภาพของประธานกรรมการการเลอืกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง  

พ.ศ.  2564

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการประกันสุขภาพ
ของประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตัง้ให้เหมาะสมยิ่งขึน้  ตามที่พระราชบัญญัตเิงินเดอืน  
เงินประจ าต าแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  2561  ก าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นโดยการประกันสุขภาพ

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  2561  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการประกันสุขภาพ
ของประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2564”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการประกันสุขภาพของประธานกรรมการ

และกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2561
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้งอันใด

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“การประกันสุขภาพ”  หมายความว่า  การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย  ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บปว่ย
จากโรคภัย  หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน  และการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ข้อ 6 ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดตัง้งบประมาณและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพประจ าปีให้กับประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการ
การเลือกตั้ง  โดยมีอัตราค่าประกันสุขภาพไม่เกินอัตราเงินเดือนของประธานกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

การจัดตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพประจ าปี  
ตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระและยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการ
การเลือกตั้งใหม่แทน  แล้วแต่กรณีด้วย

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๔
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ข้อ 7 ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา  ประกอบด้วย
(๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ก ากับดูแลส านักบริหารทรัพยากรบุคคล   

เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  เป็นกรรมการ  และ
(๓) ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อมีกรณีที่ต้องจัดหาการประกันสุขภาพตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการจัดหาตามวรรคหนึ่ง

มีหน้าที่และอ านาจก าหนดแนวทางการจัดหาและพิจารณาเงื่อนไขผลประโยชน์ที่จะได้รับและอัตราค่าประกันสุขภาพ  
เพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาอนุมัติ  

ข้อ 8 ในกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนที่สัญญากรมธรรม์ประกันสุขภาพยังไม่ส้ินสุดระยะเวลา   ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  ได้รับความคุ้มครองไปจนกว่าสัญญากรมธรรม์ประกันสุขภาพน้ัน
สิ้นสุดระยะเวลาลง

ข้อ 9 การใดที่ ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้   
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ

ข้อ 10 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนด  ยกเว้นหรือผ่อนผัน

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้

ประกาศ  ณ  วนัที่  16  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕64
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๔
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หน้า   ๑๒
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ   
ประจําประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง

พ.ศ.  ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญประจําประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้มี
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของประธานกรรมการการเลือกตั้ง
และกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐๗/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  
เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  ประจําประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้ งที่ปรึกษาและ

ผู้เชี่ยวชาญประจําประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  ที่ปรึกษาประจําประธานกรรมการและที่ปรึกษาประจํากรรมการ
“ผู้เช่ียวชาญ”  หมายความว่า  ผู้เชี่ยวชาญประจําประธานกรรมการและผู้เชี่ยวชาญประจํากรรมการ
“เลขานุการ”  หมายความว่า  เลขานุการประจําประธานกรรมการและเลขานุการประจํากรรมการ
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หน้า   ๑๓
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗

“ผู้ช่วยเลขานุการ”  หมายความว่า  ผู้ช่วยเลขานุการประจําประธานกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจํากรรมการ

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้ระเบียบนี้

ในกรณีมีเหตุจําเป็นคณะกรรมการอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้

หมวด  ๑
บททั่วไป

ข้อ ๖ การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งของที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  เลขานุการ  และ
ผู้ช่วยเลขานุการ  ให้เลขาธิการเป็นผู้ออกคําส่ังแต่งตั้งและพ้นจากตําแหน่งตามความประสงค์
ของประธานกรรมการหรือกรรมการ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ไม่เกินจํานวนอัตราที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง  ในกรณีมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
ประธานกรรมการหรือกรรมการ  แล้วแต่กรณี  อาจเสนอให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ  ๕,๐๐๐  บาท  และรวมไม่เกินเดือนละ  ๒๕,๐๐๐  บาท

ข้อ ๗ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  
ให้ยื่นแบบเสนอช่ือพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสํานักงาน  ดังต่อไปนี้

(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้นําหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ

หรือนามสกุลมาแสดงด้วย
(๓) หลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  

จํานวน  ๒  รูป
(๕) ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน  ๖  เดือน
ให้เลขาธิการเป็นผู้ตรวจสอบหลักฐานเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ได้รับ   

การเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้   
ข้อ ๘ ให้เลขาธิการออกบัตรประจําตัวแก่ที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  

เพื่อแสดงตน  จัดทําและรักษาทะเบียนประวัติของที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ
ไว้เป็นหลักฐาน

บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง  เป็นอันยกเลิกเม่ือพ้นจากตําแหน่ง
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หน้า   ๑๔
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗

ข้อ ๙ ให้นําระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเครื่องแบบกรรมการการเลือกตั้ง  
พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน  เฉพาะในส่วนเครื่องแบบพิธีการมาใช้บังคับแก่ที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  
เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  ตามระเบียบนี้โดยอนุโลม   

ให้ที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  มีสิทธิแต่งเครื่องแบบพิธีการเช่นเดียวกับพนักงานบริหารระดับสูง  
เลขานุการมีสิทธิแต่งเครื่องแบบพิธีการเช่นเดียวกับพนักงานบริหารระดับกลาง  และผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิ  
แต่งเครื่องแบบพิธีการเช่นเดียวกับพนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง  หรือพนักงานปฏิบัติงานระดับต้น  
แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๐ ที่ปรึกษา  ผู้เช่ียวชาญ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  ต้องปฏิบัติตามนโยบาย  
คําส่ัง  ของประธานกรรมการและกรรมการ  รวมทั้งระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  มติ  และแนวทางปฏิบัติ
ตลอดจนแบบธรรมเนียมของคณะกรรมการหรือสํานักงาน  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  เลขาธิการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือเลขาธิการได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม

หมวด  ๒
การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่ง

ส่วนที่  ๑
ที่ปรึกษา

ข้อ ๑๒ ที่ปรึกษา  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าส่ีสิบปีบริบูรณ์
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
(๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) มีความเป็นกลางทางการเมือง
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หน้า   ๑๕
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗

(๖) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน  และไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่ง
ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในสํานักงานตามระเบียบว่าด้วยการนั้น

(๗) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง  ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองในระยะเวลา  ๑  ปี  ก่อนดํารงตําแหน่ง

(๘) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่  หรือตําแหน่งอ่ืนใดของพรรคการเมือง
หรือสมาชิกพรรคการเมือง  ในระยะเวลา  ๑  ปี  ก่อนดํารงตําแหน่ง

(๙) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๑๐) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
(๑๑) ไม่เป็นบุคคลติดยาเสพติดให้โทษ
(๑๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายซ่ึงศาลยังไม่ส่ังให้พ้นคดี  หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นความผิดที่เกิดจากการกระทําโดย

ประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือ  

รัฐวิสาหกิจ  เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้น ๆ

(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือ  
รัฐวิสาหกิจ  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ข้อ ๑๓ ที่ปรึกษา  มีหน้าที่ให้คําปรึกษา  และข้อเสนอแนะต่อประธานกรรมการหรือกรรมการ  
เม่ือมีเหตุอันสมควร  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการมอบหมาย  แล้วแต่กรณี

ส่วนที่  ๒
ผู้เชี่ยวชาญ

ข้อ ๑๔ ผู้เชี่ยวชาญ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์
(๒) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๒  (๑)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  

(๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕)   
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หน้า   ๑๖
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗

ข้อ ๑๕ ผู้เชี่ยวชาญ  มีหน้าที่ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  กลั่นกรอง  และเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการหรือกรรมการ  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการมอบหมาย  แล้วแต่กรณี   

ส่วนที่  ๓
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๑๖ เลขานุการ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๔  (๒)   
(๓) ไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  

หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ
(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนเช่นเดียวกับพนักงานและลูกจ้างของสํานักงานตามระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
(๕) มีคุณสมบัติพิเศษอ่ืนหรือมีประสบการณ์ตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเห็นสมควร  

แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๗ ผู้ช่วยเลขานุการ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดสิบปีบริบูรณ์
(๒) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๖  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ยกเว้น

คุณสมบัติตามข้อ  ๑๒  (๓)  ให้เป็นไปตามวุฒิการศึกษาที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๘ เลขานุการ  มีหน้าที่เก่ียวกับการกลั่นกรองงานและเสนอความเห็นตลอดจนประสาน  

การปฏิบัติงานในภารกิจที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของประธานกรรมการหรือกรรมการ  การค้นคว้า
ทางวิชาการ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ  งานบริหารทั่วไป  งานเลขานุการ
ในส่วนของประธานกรรมการหรือกรรมการ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ
มอบหมาย  แล้วแต่กรณี  โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาทํางานปกติ

ขอ้ ๑๙ ผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานของเลขานุการตามข้อ  ๑๘  และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาทํางานปกติ
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หน้า   ๑๗
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗

ส่วนที่  ๔
การพ้นจากตําแหน่ง

ข้อ ๒๐ ที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๗  

แล้วแต่กรณี
(๔) ประธานกรรมการหรือกรรมการ  เห็นควรให้พ้นจากตําแหน่ง  แล้วแต่กรณี
(๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่งเม่ือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑๐  หรือมีเหตุอ่ืน

อันสมควร
(๖) ประธานกรรมการหรือกรรมการ  พ้นจากตําแหน่ง  แล้วแต่กรณี

หมวด  ๓
ค่าตอบแทน  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชน์อ่ืน

ข้อ ๒๑ ค่าตอบแทนของที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๒๒ ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  มีสิทธิได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืน  
ดังต่อไปนี้

(๑) การประกันสุขภาพ  โดยมีเบ้ียประกันไม่เกินอัตราที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
(๒) บําเหน็จตอบแทนเป็นเงินซ่ึงจ่ายครั้งเดียวเม่ือพ้นจากตําแหน่ง  หลังจากที่ดํารงตําแหน่ง

ครบหนึ่งปีขึ้นไปนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ตามที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทน  ให้นําค่าตอบแทนเป็นรายเดือนท้ายระเบียบนี้คูณด้วย

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นรายปี  โดยให้นับจํานวนปีและเศษของปีด้วย  การคํานวณเศษของปี
ที่เป็นเดือนหรือเป็นวันให้เป็นปีนั้น  ให้นําเศษที่เป็นเดือนหารด้วยสิบสอง  และเศษที่เป็นวันหารด้วยสามสิบ
ได้ผลลัพธ์เท่าใดจึงหารด้วยสิบสอง  ในการคํานวณให้ใช้ทศนิยมสองตําแหน่งและให้นําจํานวนที่คํานวณ
ได้มารวมกันเป็นระยะเวลาที ่ดํารงตําแหน่งซ่ึงเป็นจํานวนปี
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หน้า   ๑๘
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗

สิทธิในบําเหน็จตอบแทนเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้
ในกรณีที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการพ้นจากตําแหน่งเพราะถึงแก่ความตายไม่ว่าผู้นั้น

จะดํารงตําแหน่งครบหนึ่งปีบริบูรณ์หรือไม่ก็ตามให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทน  โดยให้จ่ายแก่ทายาท
โดยธรรมซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(๓) เงินเพิ่มพิเศษเป็นรายเดือนตามที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
(๔) ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ให้นําระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานมาใช้บังคับกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของที่ปรึกษา  
ผู้เชี่ยวชาญ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  ตามระเบียบนี้โดยอนุโลม  โดยให้ประธานกรรมการ
หรือกรรมการเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ให้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานเช่นเดียวกับ
พนักงานบริหารระดับสูง  เลขานุการมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานเช่นเดียวกับ
พนักงานบริหารระดับกลาง  และผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกับพนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
ศุภชัย  สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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บัญชีจํานวนอัตรา และค่าตอบแทน  
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยที่ปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานกุาร  

ประจําประธานกรรมการการเลือกต้ังและกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2556 

ตําแหน่ง
ประจํา

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
(ไม่เกิน) 

ประจํา
กรรมการการเลือกต้ัง

(คนละไม่เกิน) 

ค่าตอบแทน
เป็นรายเดือน (บาท)

1.  ท่ีปรึกษา 2 อัตรา 1 อัตรา 60,000
2.  ผู้เชี่ยวชาญ 3 อัตรา 3 อัตรา 40,000
3.  เลขานุการ 1 อัตรา 1 อัตรา 45,000
4.  ผู้ช่วยเลขานุการ 2 อัตรา 2 อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทน

ตามวุฒิการศึกษา
ท้ายระเบียบนี้

บัญชคี่าตอบแทนเป็นรายเดอืนตามวุฒิการศึกษาของตําแหน่งผูช้่วยเลขานุการ  
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยที่ปรึกษา ผู้เชีย่วชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานกุาร  

ประจําประธานกรรมการการเลือกต้ังและกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2556 

วุฒิการศึกษาของตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ค่าตอบแทน
เป็นรายเดือน (บาท)

1. วุฒิการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 15,000 
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 20,000 
3. วุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 23,000 

บัญชคี่าสวัสดิการและสิทธปิระโยชน์อ่ืนของตําแหน่งเลขานุการและผู้ชว่ยเลขานุการ
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยที่ปรึกษา ผู้เชีย่วชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานกุาร  

ประจําประธานกรรมการการเลือกต้ังและกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2556 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น

1. การประกันสุขภาพ 2. บําเหน็จตอบแทน 3. เงินเพิ่มพิเศษเป็นรายเดือน (บาท) 
การประกันสุขภาพเบี้ย
ประกันไม่เกิน 20,000 บาท
ต่อคนต่อปี

บําเหน็จตอบแทนเป็นเงิน
ซ่ึงต้องจ่ายคร้ังเดียวตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในระเบียบนี้

เลขานุการประจําประธาน
กรรมการการเลือกต้ัง
และกรรมการการเลือกต้ัง

ผู้ช่วยเลขานุการประจํา
ประธานกรรมการ
การเลือกต้ัง  
และกรรมการการเลือกต้ัง

5,000 5,000
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หมวด 4 

ระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการ 
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยค่าเช่าบา้น  

พ.ศ.  ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเช่าบ้าน  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  (๔)  และ  (๕)  แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคา่เช่าบ้าน  พ.ศ.  ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเช่าบ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๒
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึง

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  และส านักงานหรือส่วนงานอื่น
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดตั้งขึ้นในลักษณะเดียวกัน

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
“ท้องที่”  หมายความว่า  กรุงเทพมหานคร  อ าเภอ  กิ่งอ าเภอ  หรือท้องที่ของอ าเภอหรือ

กิ่งอ าเภอที่เลขาธิการประกาศก าหนดให้เป็นท้องที่เดียวกันตามข้อ  ๕
“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า  สถาบันการเงิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือสหกรณ์ท่ีด าเนินกิจการ

เกี่ยวกับการเคหะ  และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ

“ภัยพิบัติ”  หมายความว่า  ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใด ๆ  ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ผู้ซึ่ง
ได้รับความเสียหายนั้น  ไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และให้เลขาธิการมีอ านาจประกาศก าหนด
ให้หลายท้องที่รวมกันเป็นท้องที่เดียวกันได้

หมวด  ๑
บททั่วไป

ข้อ ๖ การจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้
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ข้อ ๗ พนักงานผู้ใดได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่  มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามสมควรแก่สภาพแห่งบ้าน  แต่อย่างสูงไม่เกินจ านวนเงินที่ก าหนดไว้
ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านท้ายระเบียบนี้  ทั้งนี้  เว้นแต่ผู้นั้น

(๑) ส านักงานได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้วตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการก าหนด
(๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง  หรือคู่สมรส  ในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่

โดยไม่มีหนี้ค้างช าระกับสถาบันการเงิน
(๓) ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามค าร้องขอของตนเอง
ข้อ ๘ พนักงานผู้ใดต้องไปปฏิบัติงานประจ าส านักงานในต่างท้องที่  เนื่องจากส านักงาน

ที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ท าการไปตั้งในท้องที่ใหม่  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้
เช่นเดียวกับพนักงานซึ่งได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามข้อ  ๗  เว้นแต่
ท้องที่ใหม่ที่ส านักงานได้ย้ายไปนั้นอยู่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งส านักงานเดิม  ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการ
ก าหนด

ข้อ ๙ พนักงานผู้ใดปฏิบัติงานหรือได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติงานในท้องที่ใดและไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านเพราะเหตุที่มีเคหสถานของตนเองหรือคู่สมรส  ตามข้อ  ๗  (๒)  แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในเคหสถาน
ได้โอนไปด้วยเหตุใด  ก็ไม่ท าให้เกิดสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านในระหว่างปฏิบัติงานในท้องที่นั้น  เว้นแต่
เคหสถานนั้นถูกท าลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้

ข้อ ๑๐ พนักงานและคู่สมรสปฏิบัติงานในท้องที่เดียวกันและต่างมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบนี้  ให้เบิกได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง

พนักงานผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้มีคู่สมรสเป็นข้าราชการ  พนักงานของรัฐ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
การงบประมาณ  พนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญูหรือองค์การมหาชน  ถ้าคู่สมรสของผูน้ัน้
ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือได้อยู่ในที่พักอาศัยที่หน่วยงานจัดให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกันผู้นั้น
ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๑ พนักงานผู้ใดซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน  มีกรณีเป็นเหตุให้ถูกงดเบิกจ่ายเงินเดือน
ให้งดเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน  เมื่อกรณีถึงที่สุดถ้าปรากฏว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างกรณีเช่นว่านั้น
ส าหรับเดือนใด  ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านส าหรับเดือนนั้นตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๒ ให้พนักงานมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่พนักงานผู้นั้นได้เช่าอยู่จริงแต่ไม่ก่อน
วันที่รายงานตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่และให้สิ้นสุดลงในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือน  หรือวันที่อยู่ในข่าย
หมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้  ถ้าผู้ได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติงานในท้องที่อื่นไม่สามารถออกเดินทาง
ไปได้ในวันส่งมอบหน้าที่  ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านต่อไปอีกไม่เกินสิบวันนับแต่วันส่งมอบหน้าที่  เว้นแต่
มีความจ าเป็นจะต้องอยู่ต่อไปอีก  ให้เบิกค่าเช่าบ้านต่อไปได้เท่าที่จ าเป็นโดยได้รับอนุมัติจากผู้ออกค าสั่ง
แต่งตั้ง

้หนา   ๒
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ข้อ ๑๓ ในกรณีที่พนักงานซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านอยู่แล้วในท้องที่หนึ่งและต่อมาได้รับแต่งตั้ง
ให้ไปปฏิบัติงานในท้องที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้  ให้พนักงานผู้นั้ นมีสิทธิ
น าหลักฐานการช าระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดมิมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ไดแ้ตเ่พียงแหง่เดยีวถ้าคูส่มรส
หรือบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของพนักงานผู้นั้นไม่อาจติดตามพนักงานผู้นัน้ไปได้และมคีวามจ าเป็นต้องอาศยั
อยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่พนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้  ได้เช่าซื้อหรือผ่อนช าระ
เงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านที่ค้างช าระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและ
ได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น  ให้พนักงานผู้นั้นมีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่ อนช าระเงินกู้
ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านท้ายระเบียบนี้
ตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้

(๑) ตนเองหรือคู่สมรสได้ท าการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน
ในท้องที่นั้น  จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น  เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกท าลายหรือ
เสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

(๒) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพ่ือช าระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรส  และมีกรรมสิทธิ์
รวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้น  จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์
ส าหรับบ้านดังกล่าว

(๓) จะต้องเป็นการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านกับสถาบันการเงิน
(๔) จะต้องไม่เคยใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ส าหรับบ้านหลังหนึ่ง

หรือหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว  เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปปฏิบัติงานในท้องที่ที่เคยใช้สิทธิ
นั้นอีกและเป็นการใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซือ้หรือค่าผ่อนช าระเงินกูต้ามที่ไดเ้คยใช้สิทธิมาแลว้  
หรือขณะที่ย้ายมาปฏิบัติงานในท้องที่นั้น  บ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว

ให้น าความในระเบียบตามขอ้  ๗  ถึงข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนช าระเงนิกู้
เพื่อช าระราคาบ้านโดยอนุโลม

ข้อ ๑๕ พนักงานซึ่งได้ใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระ
ราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ  ๑๔  และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติงานในท้องที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้  ให้พนักงานผู้นั้นมีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระ
เงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้

้หนา   ๓
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หมวด  ๒
การเบิกจ่าย

ส่วนที ่ ๑
การขอเบิกค่าเชา่บ้าน

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน  ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านและเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ต่อผู้บังคับบัญชาตามข้อ  ๑๙  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการยื่นขอรับค่าเช่าบ้าน  แล้วเสนอ
ผู้มีอ านาจตามข้อ  ๒๓  ต่อไป  และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงให้ยื่นแบบขอเบิกค่าเช่าบ้านพร้อมหลักฐาน
การช าระค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้าน

ข้อ ๑๗ ให้พนักงานผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านใหม่และเอกสารต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในกรณี  ดังต่อไปนี้

(๑) ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่  โดยมีสิทธิขอรับค่าเช่าบ้านตามข้อ  ๗
(๒) เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าซื้อบ้าน  หรือสัญญากู้เพ่ือช าระราคาบ้าน
(๓) กรณีได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านท้ายระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ต่ ากว่าอัตราค่าเช่าบ้านท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๘ กรณีที่มีการขยายวงเงินกู้หรือขยายระยะเวลาการผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้าน

ให้น าหลักฐานการผ่อนช าระมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามจ านวนเงินกู้และระยะเวลาผ่อนช าระที่เหลืออยู่
ของสัญญาเงินกู้เดิมที่ได้ยื่นไว้และได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิแล้วเท่านั้น

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในสัญญาเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้าน
ที่ค้างช าระอยู่เนื่องจากสถาบันการเงินเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  ทั้งนี้  ต้องมิใช่เหตุจากผู้กู้

ข้อ ๑๙ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจรับรองการใช้สิทธิ
(๑) ในส่วนกลาง  ให้เลขาธิการ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการ

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการส านักหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่เทียบเท่าผู้อ านวยการส านัก  เป็นผู้มีอ านาจรับรองการใช้สิทธิของพนักงานในสังกัด  แล้วแต่กรณี

(๒) ในส่วนภูมิภาคหรือกรุงเทพมหานคร  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  หรือต าแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้มอี านาจรับรองการใช้สิทธิของพนักงาน
ในสังกัด  ส่วนในกรณีผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  
ให้เลขาธิการ  หรือรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีเลขาธิการมอบหมาย  เป็นผู้มีอ านาจ
รับรองการใช้สิทธิของผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๓
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ข้อ ๒๐ ให้เลขาธิการหรือผู้ได้รับมอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจ านวน
ไม่น้อยกว่าสามคน  เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อมีการยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านของพนักงานที่ได้รับรอง
สิทธิแล้ว

ข้อ ๒๑ การตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตามข้อ  ๒๐  ต้องมีข้อเท็จจริงและ
รายละเอียด  ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเช่าบ้าน  ให้ตรวจสอบว่าได้เช่าบ้านและพักอาศัยอยู่จริงในท้องที่ที่ได้รับค าสั่ง
ให้เดินทางไปประจ าส านักงาน  ระยะเวลาการเริ่มต้นของการเช่าบ้านและการเข้าพักอาศัย  ตลอดจน
ความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแห่งบ้าน

(๒) กรณีเช่าซื้อบ้านหรือกู้เงินเพ่ือช าระราคาบ้าน  ให้ตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อบ้านหรือสัญญา
เงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านวงเงินเช่าซื้อหรือวงเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ของส านักงานที่ดิน  เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง  และวันเริ่มต้นการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้าน

ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ

เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว  ให้จัดท ารายงาน
การตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านตามแบบที่ก าหนดเสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามข้อ  ๒๓  เพือ่พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายต่อไป

ส่วนที ่ ๒
การจ่ายคา่เช่าบ้าน

ข้อ ๒๓ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านและ
การจ่ายเงิน

ข้อ ๒๔ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติตามระเบียบนี้  มีอ านาจเรียกหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบ
การพิจารณาว่ามีการเช่าบ้าน  เช่าซื้อ  หรือผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านจริงหรือไม่

ข้อ ๒๕ เมื่อได้จ่ายค่าเช่าบ้านให้พนักงาน  ให้ผู้จ่ายลงรายการจ่ายเงินนี้ไว้ในทะเบียน  เพ่ือให้
ทราบว่าผู้ใดได้รับเงินค่าเช่าบ้านประจ าเดือนใดบ้าง  และสัญญาจะครบก าหนดเมื่อใด ให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบได้

ข้อ ๒๖ พนักงานรายใดมีเจตนาใช้สิทธิเบิกไม่ถูกต้องขัดกับระเบียบนี้  ให้ถือว่าเป็นการทุจริต
มีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  เมื่อมีการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดจริง  ให้พิจารณาลงโทษไล่ออก
ซึ่งจะไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ

ข้อ ๒๗ บรรดาแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน  ให้เป็นไปตามแบบที่ส านักงาน
ก าหนด

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๓
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ข้อ ๒๘ รูปแบบ  หลักเกณฑ์  และเอกสารประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามที่เลขาธิการ
ก าหนด

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่มีปัญหาต้องวินิจฉัยเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เลขาธิการ
เป็นผู้มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๐ การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
แต่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๓๑ บรรดาประกาศและค าสั่งของส านักงานเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านที่ใช้อยู่ก่อนระเบียบนี้  
มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๓
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บัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ/บาท
ระดับปฏิบัติงาน ๓,๐๐๐
ระดับช านาญงาน ๓,๕๐๐
ระดับช านาญงานพิเศษ ๔,๐๐๐

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ/บาท
ระดับปฏิบัติการ ๓,๕๐๐
ระดับช านาญการ ๔,๐๐๐
ระดับช านาญการพิเศษ ๔,๕๐๐
ระดับเชี่ยวชาญ ๕,๐๐๐
ระดับทรงคุณวุฒิ ๖,๐๐๐

ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ/บาท
อ านวยการระดับต้น ๔,๕๐๐
อ านวยการระดับสูง ๕,๐๐๐

ต าแหน่งประเภทบริหาร
บริหารระดับต้น ๕,๕๐๐
บริหารระดับสูง ๖,๐๐๐
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บัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ/บาท
ระดับปฏิบัติงาน ๓,๐๐๐
ระดับช านาญงาน ๓,๕๐๐
ระดับช านาญงานพิเศษ ๔,๐๐๐

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ/บาท
ระดับปฏิบัติการ ๓,๕๐๐
ระดับช านาญการ ๔,๐๐๐
ระดับช านาญการพิเศษ ๔,๕๐๐
ระดับเชี่ยวชาญ ๕,๐๐๐
ระดับทรงคุณวุฒิ ๖,๐๐๐

ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ/บาท
อ านวยการระดับต้น ๔,๕๐๐
อ านวยการระดับสูง ๕,๐๐๐

ต าแหน่งประเภทบริหาร
บริหารระดับต้น ๕,๕๐๐
บริหารระดับสูง ๖,๐๐๐
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หมวด 5  

ระเบียบเกี่ยวกับคาใชจายในการเดินทาง 

ไปปฏิบัติงานและคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 

นอกเวลาทำการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





หนา   ๑๙
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธนัวาคม   ๒๕๕๐

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

พ.ศ.  ๒๕๕๐

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๑๐  (๒)  และมาตรา  ๓๒  (๕)  แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ในการประชุมคร้ังที่  ๑๐๕/๒๕๕๐  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงวาง
ระเบียบไว  ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปปฏิบัติงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  และใหหมายความรวมถึง

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  และสํานักงานหรือสวนงานอื่นที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังจัดต้ังข้ึนในลักษณะเดียวกัน

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง
“ที่ปรึกษา”  หมายความวา  ที่ปรึกษาของประธานกรรมการการเลือกต้ังหรือกรรมการ

การเลือกต้ัง
“ผูเชี่ยวชาญ”  หมายความวา  ผูเชี่ยวชาญของประธานกรรมการการเลือกต้ังหรือกรรมการ

การเลือกต้ัง
“กรรมการ”  หมายความวา  
(๑) กรรมการ  หรือที่ปรึกษาในคณะกรรมการ  ซ่ึงไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง  และใหหมายความรวมถึงผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง
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หนา   ๒๐
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธนัวาคม   ๒๕๕๐

(๒) อนุกรรมการ  หรือที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการ  ซ่ึงไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

(๓) อนุกรรมการ  หรือที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการ  ซ่ึงไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการ
ตาม  (๑)  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง

(๔) กรรมการหรืออนุกรรมการ  ซ่ึงไดรับการแตงต้ังตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
“พนักงาน”  หมายความวา  พนักงานของสํานักงาน
“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสํานักงาน
“ผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูที่มิใชพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน

ซ่ึงกรรมการการเลือกต้ังหรือเลขาธิการมีคําส่ังใหมาชวยปฏิบัติงาน  หรือมาใหถอยคําหรือชี้แจงขอมูล
ที่เก่ียวกับการเลือกต้ัง  หรือการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมือง  หรือการดําเนินคดี  หรือ
มอบหมายใหเขารวมการประชุม  

“การประชุม”  หมายความรวมถึง  การสัมมนา  การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  และการชี้แจง  
ซ่ึงสํานักงานเปนผูดําเนินการ  

“ยานพาหนะสวนตัว”  หมายความวา  รถยนตสวนบุคคล  หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคล
ซ่ึงมิใชของสํานักงาน  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปปฏิบัติงานหรือไมก็ตาม

“เงินชดเชย”  หมายความวา  เงินคาพาหนะที่เหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับการใช
ยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปปฏิบัติงาน

“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร
ขอ ๕ ใหเลขาธิการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณีที่สํานักงานไมอาจปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ได  ใหขออนุมัติตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ขอ ๖ ใหผูบังคับบัญชาตอไปนี้เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงาน   

ในประเทศ
(๑) ประธานกรรมการการเลือกต้ังหรือกรรมการการเลือกต้ัง  สําหรับการเดินทางของ

เลขาธิการ  ที่ปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ  และผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน
(๒) เลขาธิการหรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย  สําหรับการเดินทางของกรรมการที่กรรมการ

การเลือกต้ังหรือเลขาธิการแตงต้ัง  พนักงาน  ลูกจาง  และผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน  
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(๓) ประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  สําหรับการเดินทางของผูอํานวยการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดเฉพาะกรณีการเดินทางภายในจังหวัด  และกรรมการหรืออนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดแตงต้ังตามระเบียบ  

(๔) ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  สําหรับการเดินทางของพนักงาน  ลูกจางและ
ผูชวยเหลือการปฏิบัติงานในสวนของจังหวัด

กรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนหรือการไปปฏิบัติงานอันมีลักษณะที่เปนความลับ  กรรมการ
การเลือกต้ังอาจจะมีคําส่ังใหพนักงาน  ลูกจาง  หรือผูชวยเหลือการปฏิบัติงานไปปฏิบัติหนาที่ได

การเดินทางของประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  หรือกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัด  ที่จําเปนตองเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ใหขออนุมัติตอคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัด  ทั้งนี้  คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดอาจมอบอํานาจในการอนุมัติ
ใหแกประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  เปนผูอนุมัติก็ได

ขอ ๗ ใหผูบังคับบัญชาตอไปนี้เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ตางประเทศ

(๑) ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  สําหรับการเดินทางของเลขาธิการ  ที่ปรึกษา  และ
ผูเชี่ยวชาญ  

(๒) เลขาธิการ  สําหรับการเดินทางของกรรมการ  พนักงาน   ลูกจาง  และผูชวยเหลือ
การปฏิบัติงาน  

หมวด  ๑
การเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ

ขอ ๘ การเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ  ไดแก
(๑) การไปปฏิบัติงานนอกที่ต้ังสํานักงานตามที่ไดรับอนุมัติหรือตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา  
(๒) การเดินทางไปรวมการประชุมนอกที่ต้ังสํานักงาน
ขอ ๙ คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ  ไดแก
(๑) คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง
(๒) คาเชาที่พัก
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(๓) คาพาหนะ  รวมถึงคาเชายานพาหนะ  คาเชื้อเพลิง  หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ   
คาระวางบรรทุก  คาจางคนหาบหาม  และอื่น ๆ  ทํานองเดียวกัน

(๔) คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ขอ ๑๐ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๑  

ทายระเบียบนี้
ขอ ๑๑ การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ใหนับต้ังแตเวลา

ที่ออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติงาน
ตามปกติ  แลวแตกรณี  

เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานใหนับย่ีสิบส่ีชั่วโมงเปนหนึ่งวัน  ถาไมถึงย่ีสิบส่ีชั่วโมงหรือเกิน
ย่ีสิบส่ีชั่วโมง  และสวนที่ไมถึงหรือเกินย่ีสิบส่ีชั่วโมงนั้น  นับไดเกินสิบชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน

ขอ ๑๒ การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จําเปนตองพักแรม  ใหผูเดินทางไปปฏิบัติงานเบิกคาเชา
ที่พักไดเทาที่จายจริงแตไมเกินตามสิทธิที่ตนเองไดรับในการพักอาศัยคนเดียว  ทั้งนี้  ตามอัตราในบัญชี
หมายเลข  ๒  ทายระเบียบนี้

การเดินทางเปนหมูคณะใหผูเดินทางไปปฏิบัติงานเบิกคาที่พักได  ดังนี้
(๑) ที่ปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ  กรรมการ  และพนักงานบริหารระดับกลางขึ้นไป  ใหเบิกคาเชา

ที่พักไดเทาที่จายจริงแตไมเกินตามสิทธิในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว
(๒) พนักงานปฏิบัติงานต้ังแตระดับกลางลงมา  ลูกจาง  หรือผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน   

ในกรณีปกติใหพักแรมรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง  โดยใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชา  
หองพักคูคนละไมเกินรอยละเจ็ดสิบของอัตราตามสิทธิคาเชาหองพักคนเดียว  เวนแตเปนกรณีที่
ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได  ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพัก  
คนเดียว

ในกรณีที่ไมมีสถานที่พักแรมในทองที่ปฏิบัติงาน  ใหเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเหมาจาย   
วันละไมเกินส่ีรอยบาท

ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูเดินทางไปปฏิบัติงานที่ใด  เจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล  
ณ  ที่นั้น  ใหเบิกคาเบี้ยเล้ียงเดินทาง  และคาเชาที่พักสําหรับวันที่พักนั้นได  แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบวัน

ภายใตบังคับวรรคแรก  ในกรณีที่ผูเดินทางเจ็บปวยและตองเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาล  
ใหงดเบิกคาเชาที่พักเวนแตกรณีจําเปน
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การเจ็บปวยตามวรรคหนึ่งตองมีใบรับรองแพทย  ในกรณีที่ไมมีแพทยรับรองอยูในทองที่ที่เกิด
เจ็บปวย  ผูเดินทางตองชี้แจงประกอบ

ขอ ๑๔ การเดินทางไปปฏิบัติงาน  โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิก
คาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด  และตองไมเกินสิทธิที่พึงจะไดรับตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๓   
ทายระเบียบนี้

ในกรณีไมมียานพาหนะประจําทาง  หรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนของ
สํานักงาน  หรือมีสัมภาระ  ใหใชยานพาหนะอื่นได  แตผูเดินทางตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวใน
รายงานเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิกเงินคาพาหนะนั้น

ขอ ๑๕ การใชยานพาหนะสวนตัวไปปฏิบัติงาน  ผู เดินทางจะตองไดรับอนุญาตจาก
ผูมีอํานาจกอนตามขอ  ๖  จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยในอัตราตอหนึ่งคัน  ดังนี้

(๑) รถยนตสวนบุคคล  กิโลเมตรละหาบาท  
(๒) รถจักรยานยนต  กิโลเมตรละสองบาทหาสิบสตางค
ผูเดินทางซึ่งเปนเจาของ  ผูครอบครองหรือผูขับยานพาหนะสวนตัว  จะเรียกรองใหสํานักงาน

จายเงินอื่นนอกเหนือจากเงินชดเชย  ในวรรคหนึ่งอีกไมได  
ขอ ๑๖ กรณีไดรับคําส่ังใหไปปฏิบัติงานนอกที่ต้ัง  ณ  สํานักงานแหงใหมในลักษณะ

ชั่วคราว  แตไมไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานปกติที่สํานักงานแหงใหม  
ใหมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานจากสํานักงานแหงเดิมไปถึงสํานักงานแหงใหม  และ
คาขนยายส่ิงของสวนตัวในลักษณะเหมาจายตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๔  ทายระเบียบนี้  จากสังกัดเดิม  
และมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักในระหวางที่ไปปฏิบัติงาน  ณ  สํานักงานแหงใหมเทาที่จายจริง  ไมเกิน
อัตราตามบัญชีอัตราคาเชาบานพนักงานทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยคาเชาบาน
โดยอนุโลมจากสังกัดใหม  เวนแตกรณีสํานักงานส่ังใหไปปฏิบัติงานนอกที่ต้ังตามคํารองขอของตนเอง  
หรือสํานักงานจัดที่พักใหแลว  ใหงดเบิกคาเชาที่พัก

ขอ ๑๗ การเดินทางไปประจําตางสํานักงาน  ไปรักษาการในตําแหนง  หรือรักษาการแทน
เพื่อดํารงตําแหนงใหม  ณ  สํานักงานแหงใหม  ใหเบิกคาใชจายไดตามขอ  ๙  และเบิกคาขนยายส่ิงของ
สวนตัวในลักษณะเหมาจายไดตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๔  ทายระเบียบนี้  โดยใหเบิกจายจากสังกัดเดิม

การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงใหนับต้ังแตเวลาออกจากสถานที่อยู
จนถึงสถานที่พัก  ณ  สํานักงานแหงใหม
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ในกรณีเดินทางไปถึงทองที่ต้ังสํานักงานแหงใหมตามวรรคแรก  ถาไมอาจเขาพักในที่พักอาศัย
ที่สํานักงานจัดใหหรือบานเชาได  ใหเบิกคาเชาที่พักไดไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่ไปถึงทองที่ที่ต้ัง
สํานักงานแหงใหม

ขอ ๑๘ คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานใหเบิกจายโดย
ประหยัด

หมวด  ๒
การเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ

ขอ ๑๙ การเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ  ไดแก
(๑) การไปปฏิบัติงานตางประเทศตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  หรือมีคําส่ังหรือปฏิบัติ

หนาที่ตามที่ผูบังคับบัญชาอนุมัติ
(๒) การเดินทางเพื่อไปรวมการประชุม
ถาผู เดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ   ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศหรือจาก

หนวยงานใด ๆ  ในเร่ืองคาใชจายในการเดินทางตามรายการใดของขอ  ๒๐  แลว  ไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย
ตามรายการนั้นอีกในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามระเบียบนี้

ขอ ๒๐ คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ  ไดแก
(๑) คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง
(๒) คาเชาที่พัก
(๓) คาพาหนะ  รวมทั้งคาเชายานพาหนะ  คาเชื้อเพลิง  หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ   

คาระวางบรรทุก  คาจางคนแบกหาม  และอื่น ๆ  ทํานองเดียวกัน
(๔) คารับรอง
(๕) คาประกันชีวิตและสุขภาพในระหวางการเดินทาง
(๖) คาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ขอ ๒๑ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ   ใหเบิกไดในลักษณะเหมาจาย

ตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๕  ทายระเบียบนี้
ในกรณีที่ผูเดินทางไปปฏิบัติงานเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล  ใหนําความ

ในขอ  ๑๓  มาบังคับใชโดยอนุโลม
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ขอ ๒๒ การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ใหนับต้ังแตเวลาเดินทางออกจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย  

เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานใหถือปฏิบัติตามขอ  ๑๑  วรรคสอง
ขอ ๒๓ คาเชาที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศใหเบิกไดเทาที่จายจริง  แตไมเกิน

ตามอัตราในบัญชหีมายเลข  ๖  ทายระเบียบนี้
ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของขอ  ๑๒  แลวแตกรณี  มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒๔ คาพาหนะสําหรับผูเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศใหเบิกไดในลักษณะประหยัด

ตามความจําเปนเทาที่จายจริง
ขอ ๒๕ การเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปตางประเทศ

หรือจากตางประเทศกลับประเทศไทย  หรือการเดินทางในตางประเทศ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้

(๑) ชั้นหนึ่ง  สําหรับ  เลขาธิการ  หรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทา
(๒) ชั้นธุรกิจ  สําหรับ  พนักงานบริหารระดับสูง  ที่ปรึกษา  และผูเชี่ยวชาญ
(๓) ชั้นประหยัด  สําหรับ  บุคคลนอกจาก  (๑)  และ  (๒)
ขอ ๒๖ คารับรองสําหรับผูเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ  ใหเบิกคารับรองในการ

เดินทางไปตางประเทศไดเทาที่จายจริง  ทั้งในกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานเปนคณะ  หรือเดินทางไป
ปฏิบัติงานคนเดียว  ไมเกินอัตราดังตอไปนี้

(๑) กรณีเดินทางไมเกินสิบหาวัน  ไมเกินหกหมื่นเจ็ดพันบาท
(๒) กรณีเดินทางเกินสิบหาวัน  ไมเกินหนึ่งแสนบาท
การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จะเบิกคารับรองตามวรรคแรกได  ตองเปนการเดินทางกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดังตอไปนี้
 (ก) เปนผูเดินทางไปเขารวมประชุมในฐานะผูแทนสํานักงาน  แตไมรวมถึงการประชุม

หรือการสัมมนาทางวิชาการ
 (ข) เปนผูเดินทางไปขอความชวยเหลือจากตางประเทศในฐานะผูแทนสํานักงาน
 (ค) เปนผูเดินทางไปปรึกษาหารือหรือเขารวมประชุมเกี่ยวกับความรวมมือระหวาง

สํานักงานกับหนวยงานตางประเทศ
 (ง) เปนผูเดินทางไปเยือนตางประเทศในฐานะแขกของรัฐบาลตางประเทศ
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หนา   ๒๖
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธนัวาคม   ๒๕๕๐

 (จ) เปนผูเดินทางไปรวมในงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลตางประเทศ
ขอ ๒๗ คาประกันชีวิตและสุขภาพในการเดินทางไปปฏิบัติงานใหเบิกจายตามอัตรา

ที่เลขาธิการกําหนด
ขอ ๒๘ คาใชจายอื่นที่ จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานใหเบิกจายโดย

ประหยัด
หมวด  ๓

การเบิกจายเงิน

ขอ ๒๙ แบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  และ
เอกสารประกอบที่ใชในการเบิกจายเงิน  ตลอดจนวิธีใช  ใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด

ขอ ๓๐ คณะผู เดินทางอาจยื่นรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกคาใชจายในการเดินทาง
รวมกันในฉบับเดียวกันได

ขอ ๓๑ ผูเดินทางที่ใชสิทธิเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริงใหเบิกไดเฉพาะคาเชาหองพักของ
โรงแรมหรือสถานที่พัก  คาภาษีและคาบริการในสวนของคาเชาที่พักที่โรงแรมหรือสถานท่ีพักเรียกเก็บ
โดยตองมีใบเสร็จรับเงินของโรงแรมที่พักหรือสถานที่พักและใบแจงรายการของโรงแรม  (Port  Folio)  
หรือสถานที่พักประกอบการเบิกจาย

ในกรณีที่ใบแจงรายการของโรงแรม  (Port  Folio)  มีขอความที่แสดงวาโรงแรมไดรับชําระเงิน
คาบริการของโรงแรมจากผูเดินทางที่เชาหองพักของโรงแรมไวเรียบรอยแลว  โดยเจาหนาที่รับเงินของ
โรงแรมลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ป  และจํานวนเงินที่ไดรับ  ใหผูเดินทางใชใบแจงรายการของโรงแรม
ดังกลาวเปนหลักฐานในการขอเบิกคาเชาที่พักโดยไมตองมีใบเสร็จรับเงินดวยก็ได

ในกรณีที่ไมมีใบแจงรายการของโรงแรมหรือสถานที่พัก  ผูเดินทางตองชี้แจงประกอบ
ขอ ๓๒ ใบแจงรายการของโรงแรมที่เจาของกิจการโรงแรม  หรือเจาของกิจการใหเชา  

สถานที่พักออกให  ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) ชื่อโรงแรมหรือสถานที่พักและสถานที่ต้ัง  ซ่ึงไดจดทะเบียนตามกฎหมาย
(๒) ชื่อและชื่อสกุลผูเขาพักแรม
(๓) วัน  เดือน  ป  และเวลาที่เชาพัก  และยกเลิกการเชาพัก
(๔) จํานวนผูที่เขาพักในหองที่เชา
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หนา   ๒๗
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธนัวาคม   ๒๕๕๐

(๕) อัตราคาเชาหองรายวัน
(๖) รายละเอียดของรายการคาใชจายซ่ึงผูเชาหองพักใชบริการของโรงแรมหรือสถานท่ีพัก  

และตองมีรายการคาเชาหอง  คาภาษีและคาบริการและจํานวนเงินแตละรายการเปนรายวัน  
ในกรณีที่ตองการใชใบแจงรายการของโรงแรมหรือสถานที่พักเบิกคาใชจายอยางอื่น  เชน  

คาอาหาร  คาทําความสะอาดเส้ือผา  เปนตน  แทนใบเสร็จรับเงิน  จะตองมีรายการที่ขอเบิกนั้นพรอม
จํานวนเงินเปนลําดับแตละวันในใบแจงรายการของโรงแรมหรือสถานที่พักตาม  (๖)  ดวย

ในกรณีที่รายการใดไมครบถวนตามวรรคหนึ่ง  ใหเลขาธิการหรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย
พิจารณาอนุมัติเปนกรณี ๆ  ไป

ขอ ๓๓ การเชาที่พักในอัตราหองพักคูที่ผูเดินทางไดใชสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทาง  
ตางหนวยงานกัน  แตตองใชใบเสร็จรับเงินและใบแจงรายการของโรงแรมชุดเดียวกัน  ใหปฏิบัติดังนี้

(๑) ใหผูใชสิทธิฝายหนึ่งใชตนฉบับ  อีกฝายหนึ่งใชสําเนาภาพถายที่ผูใชสิทธิรับรองสําเนา
ถูกตอง

(๒) การเบิกคาเชาที่พักตามหลักฐานที่ปรากฏในใบแจงรายการของโรงแรม  ใหมีบันทึก  
แนบทายใบแจงรายการของโรงแรมระบุวา  รายการใดที่ฝายหนึ่งฝายใดจะเปนผู เบิกฝายเดียว   
และรายการใดทั้งคูจะเปนผู เบิกฝายละเปนจํานวนเทาไร  ทั้งในตนฉบับและฉบับสําเนาภาพถาย   
แลวลงลายมือชื่อของผูใชสิทธิทั้งคูในแตละฉบับ

ขอ ๓๔ การจัดประชุมที่ผู จัดประชุมเปนผู เรียกเก็บคาเชาที่พักจากผู เขารวมประชุม
โดยตรงและโรงแรมที่พักมิไดออกใบเสร็จรับเงินและใบแจงรายการของโรงแรมใหผูเขาพัก  ใหใช
ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานที่แสดงวาเจาภาพผูจัดประชุมไดเรียกเก็บคาเชาที่พักจากผูเขารวมประชุมไว
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานเพื่อขอเบิกคาเชาที่พักได

ขอ ๓๕ ผูชวยเหลือการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการการเลือกต้ังหรือ
เลขาธิการใหปฏิบัติงานที่มีความสําคัญเปนพิเศษ  หรืองานที่มีความจําเปนเรงดวนเพื่อประโยชนแก
สํานักงาน  อาจขออนุมัติเลขาธิการเพื่อเบิกจายเงินในอัตราที่แตกตางจากบัญชีแนบทายระเบียบนี้ก็ได
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หนา   ๒๘
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธนัวาคม   ๒๕๕๐

ขอ ๓๖ การใดอยูระหวางดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่ใชอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบเดิม
จนกวาจะแลวเสร็จ

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
อภิชาต  สุขัคคานนท

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
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บัญชีหมายเลข ๑  อัตราคาเบ้ียเลีย้งเดินทางในประเทศ (เหมาจาย)

ลําดับ ประเภท/ตําแหนง
อัตรา

บาท : วัน

๑

พนักงานบริหารระดับสูง
พนักงานบริหารระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติงานระดับตน และลูกจาง

๔๐๐
๓๐๐
๒๕๐      
๒๐๐

๒
ท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญ  
กรรมการ
ผูชวยเหลือการปฏิบัตงิาน

๔๐๐
๓๐๐
๒๕๐

บัญชีหมายเลข ๒  อัตราคาเชาโรงแรมในประเทศ

ลําดับ ประเภท/ตําแหนง
อัตรา

บาท : วัน

๑

พนักงานบริหารระดับสูง
พนักงานบริหารระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติงานระดับตน และลูกจาง

ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน    
ไมเกิน

๒,๕๐๐
๑,๖๐๐
๑,๒๐๐
๑,๐๐๐

๒
ท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญ  
กรรมการ
ผูชวยเหลือการปฏิบัตงิาน

ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน

๒,๕๐๐
๑,๖๐๐
๑,๒๐๐   

  กรณีเดินทางไปราชการในทองท่ีท่ีมีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเท่ียว ใหเลขาธิการ
ใชดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายคาท่ีพักสูงกวาอัตราท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึนอีกไมเกินรอยละ ๒๕
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๒

บัญชีหมายเลข ๓  การเดนิทางโดยยานพาหนะประจําทางในประเทศ

ลําดับ ประเภท/ตําแหนง รถประจําทาง
ระหวางจังหวัด

รถไฟ เครื่องบิน

๑

พนักงานบริหารระดับสูง

พนักงานบริหารระดับกลาง

พนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง

พนักงานปฏิบัติงานระดับตน
และลูกจาง

รถมาตรฐาน ๑(ก)

รถมาตรฐาน ๑(ก)

รถมาตรฐาน ๑(ก)

รถมาตรฐาน ๑(ข)

บนอ.ป

บนอ.ป

บนท.ป

บนท.ป

ช้ัน ๑ หรือ ช้ันธุรกิจ  
ช้ันประหยัด

เฉพาะกรณีท่ีจําเปน
รีบดวนเพ่ือประโยชนแก
สํานักงาน และ
เลขาธิการอนุมัติให
เดินทางชั้นประหยัดได

เฉพาะกรณีท่ีจําเปน
รีบดวนเพ่ือประโยชนแก
สํานักงาน และ
เลขาธิการอนุมัติให
เดินทางชั้นประหยัดได

๒

ท่ีปรึกษา  ผูเช่ียวชาญ   
กรรมการ

ผูชวยเหลือการปฏิบัตงิาน  

รถมาตรฐาน ๑(ก) 

รถมาตรฐาน ๑(ก) 

รถมาตรฐาน ๑(ก)

บนอ.ป

บนอ.ป

บนท.ป

ช้ันธุรกิจ

ช้ันประหยัดหรือ
ผูมีอํานาจตามระเบียบฯ
ขอ ๖ อนมุัติ
ช้ันธุรกิจได
เฉพาะกรณีท่ีจําเปน
รีบดวนเพ่ือประโยชน
แกสํานักงาน และ
เลขาธิการอนุมัติให
เดินทางชั้นประหยัดได

หมายเหตุ
รถมาตรฐาน ๑ (ก)  หมายถึง  รถโดยสารปรับอากาศชัน้ ๑  ชนิดไมเกิน ๒๔ ท่ีนั่ง
รถมาตรฐาน ๑ (ข)  หมายถึง  รถโดยสารปรับอากาศชัน้ ๑  

         บนอ.ป.      หมายถึง  รถปรับอากาศนั่งและนอน ช้ันท่ี ๑
         บนท.ป.      หมายถึง  รถปรับอากาศนั่งและนอน ช้ันท่ี ๒
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๓

บัญชีหมายเลข ๔ คาขนยายส่ิงของสวนตัวในการเดนิทางไปประจํา ณ สํานักงานแหงใหม             
(เหมาจาย)

ระยะทาง-กม. อัตรา (บาท) 

๑-๕๐
๕๑-๑๐๐
๑๐๑-๑๕๐
๑๕๑-๒๐๐
๒๐๑-๒๕๐
๒๕๑-๓๐๐
๓๐๑-๓๕๐
๓๕๑-๔๐๐
๔๐๑-๔๕๐
๔๕๑-๕๐๐
๕๐๑-๕๕๐
๕๕๑-๖๐๐
๖๐๑-๖๕๐
๖๕๑-๗๐๐
๗๐๑-๗๕๐
๗๕๑-๘๐๐
๘๐๑-๘๕๐
๘๕๑-๙๐๐
๙๐๑-๙๕๐
๙๕๑-๑,๐๐๐
๑,๐๐๑-๑,๐๕๐
๑,๐๕๑-๑,๑๐๐
๑,๑๐๑-๑,๑๕๐
๑,๑๕๑-๑,๒๐๐
๑,๒๐๑-๑,๒๕๐
๑,๒๕๑-๑,๓๐๐
๑,๓๐๑-๑,๓๕๐
๑,๓๕๑-๑,๔๐๐
๑,๔๐๑-๑,๔๕๐
๑,๔๕๑-๑,๕๐๐

๒,๐๐๐
๒,๕๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔,๕๐๐
๕,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๕๐๐
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๕๐๐
๙,๐๐๐
๙,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๕๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๕๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๕๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๑๗,๕๐๐
๑๘,๕๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๙,๕๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๕๐๐

สําหรับระยะทางท่ีเกิน ๑,๕๐๐ กิโลเมตรข้ึนไป ใหอยูในดุลยพินิจของเลขาธิการท่ีจะ
พิจารณาอนุมัติใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน
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๔

บัญชีหมายเลข ๕  อัตราคาเบ้ียเลี้ยงเดินทางในตางประเทศ (เหมาจาย) 

ลําดับ ประเภท/ตําแหนง
อัตรา

บาท : วัน

๑

พนักงานบริหารระดับสูง  
พนักงานบริหารระดับกลาง  
พนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง  
พนักงานปฏิบัติงานระดับตน และลูกจาง

๓,๑๐๐
๒,๑๐๐
๒,๑๐๐
๒,๑๐๐

๒
ท่ีปรึกษา  ผูเช่ียวชาญ   
กรรมการ
ผูชวยเหลือการปฏิบัตงิาน   

๓,๑๐๐
๒,๑๐๐
๒,๑๐๐

บัญชีหมายเลข  ๖  อตัราคาเชาโรงแรมในตางประเทศ
                                                                                                     บาท:วัน

ลําดับ ประเภท/ตําแหนง
ประเภท
ก. ไมเกิน

ประเภท
ข. ไมเกิน

ประเภท ค. 
ไมเกิน

๑

พนักงานบริหารระดับสูง  
พนักงานบริหารระดับกลาง  
พนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง  
พนักงานปฏิบัติงานระดับตน และลูกจาง

๑๐,๐๐๐
๗,๕๐๐
๗,๕๐๐
๗,๕๐๐

๗,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๔,๕๐๐
๓,๑๐๐
๓,๑๐๐
๓,๑๐๐

๒
ท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญ  
กรรมการ
ผูชวยเหลือการปฏิบัตงิาน  

๑๐,๐๐๐
๗,๕๐๐
๗,๕๐๐

๗,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๔,๕๐๐
๓,๑๐๐
๓,๑๐๐

หมายเหตุ
๑.  ประเทศท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมข้ึนจากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละ ๔๐ ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง
      (๑)  ญ่ีปุน

(๒)  สาธารณรัฐฝร่ังเศส
 (๓)  สหพันธรัฐรัสเซีย
 (๔)  สมาพันธรัฐสวิส
      (๕)  สาธารณรัฐอิตาลี
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๕
๒.  ประเทศท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมข้ึนจากประเภท ก. อกีไมเกนิรอยละ ๒๕  ไดแก ประเทศ รัฐ  เมือง

(๑) ราชอาณาจักรเบลเยีย่ม
(๒) ราชอาณาจักรสเปน

 (๓) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
 (๔) สหรัฐอเมริกา
 (๕) สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ
 (๖) สาธารณรัฐโปรตุเกส
 (๗) สาธารณรัฐสิงคโปร
๓.  ประเภท ก.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมือง

(๑)  แคนาดา     (๒)  เครือรัฐออสเตรเลีย
 (๓)  ไตหวนั     (๔)  เติรกเมนิสถาน
 (๕)  นิวซีแลนด     (๖)  บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา
 (๗)  ปาปวนิวกนี ี     (๘)  มาเลเซีย
 (๙)  ราชรัฐโมนาโก    (๑๐) ราชรัฐลักเซมเบิรก
 (๑๑) ราชรัฐอนัดอรรา    (๑๒) ราชอาณาจักรกมัพูชา
 (๑๓) ราชอาณาจักรเดนมารก   (๑๔) ราชอาณาจักรนอรเวย
 (๑๕) ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด   (๑๖) ราชอาณาจกัรโมร็อกโก
 (๑๗) ราชอาณาจักรสวาซิแลนด   (๑๘) ราชอาณาจักรสวีเดน  

(๑๙) รัฐสุลตานโอมาน    (๒๐)  โรมาเนีย
 (๒๑) สหพันธสาธารณรัฐบราซิล    (๒๒)  สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวยี
 (๒๓)  สหรัฐอาหรับอิมิเรตส   (๒๔)  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
 (๒๕)  สาธารณรัฐโครเอเชีย   (๒๖)  สาธารณรัฐชิลี
 (๒๗)  สาธารณรัฐเช็ก    (๒๘)  สาธารณรัฐตุรกี
 (๒๙)  สาธารณรัฐบัลแกเรีย   (๓๐)  สาธารณรัฐประชาชนจนี
 (๓๑)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย (๓๒)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร - เลสเต
 (๓๓)  สาธารณรัฐเปรู    (๓๔)  สาธารณรัฐโปแลนด
 (๓๕)  สาธารณรัฐฟนแลนด   (๓๖)  สาธารณรัฐฟลิปปนส
 (๓๗)  สาธารณรัฐมอริเซยีส   (๓๘)  สาธารณรัฐมอลตา
 (๓๙)  สาธารณรัฐโมซัมบิก    (๔๐)  สาธารณรัฐเยเมน
 (๔๑)  สาธารณรัฐลิทัวเนีย    (๔๒)  สาธารณรัฐสโลวัก
 (๔๓)  สาธารณรัฐสโลวีเนีย    (๔๔)  สาธารณรัฐออสเตรีย
 (๔๕)  สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน   (๔๖)  สาธารณรัฐอินโดนีเซยี
 (๔๗)  สาธารณรัฐอินเดีย    (๔๘)  สาธารณรัฐเอสโตเนีย
 (๔๙)  สาธารณรัฐแอฟริกาใต   (๕๐)  สาธารณรัฐไอซแลนด
 (๕๑)  สาธารณรัฐไอรแลนด   (๕๒)  สาธารณรัฐฮังการี
 (๕๓)  สาธารณรัฐเฮลเลนิก  (กรีซ)   (๕๔) ฮองกง
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๖

๔.  ประเภท ข.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมือง
 (๑)   เครือรัฐบาฮามาส    (๒) จอรเจยี   
 (๓)   จาเมกา     (๔) เนการาบรูไนดารุสซาลาม  
 (๕)   มาซิโดเนยี      (๖) ยูเครน  
 (๗)   รัฐกาตาร    (๘) รัฐคูเวต   
 (๙)   รัฐบาหเรน     (๑๐) รัฐอิสราเอล
 (๑๑)  ราชอาณาจักรซาอดุิอาระเบีย  (๑๒) ราชอาณาจักรตองกา
 (๑๓)  ราชอาณาจักรเนปาล   (๑๔) ราชอาณาจักรฮซัไมตจอรแดน
 (๑๕)  สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย   (๑๖) สหภาพพมา  
 (๑๗)  สหรัฐเม็กซิโก    (๑๘) สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
 (๑๙)  สาธารณรัฐกานา    (๒๐) สาธารณรัฐแกมเบีย
 (๒๑)  สาธารณรัฐโกตดวิัวร (ไอเวอรี่โคส)  (๒๒)  สาธารณรัฐคอสตารกิา
 (๒๓)  สาธารณรัฐคีรกิซ    (๒๔) สาธารณรัฐเคนยา
 (๒๕)  สาธารณรัฐแคเมอรูน   (๒๖) สาธารณรัฐคาซัคสถาน
 (๒๗)  สาธารณรัฐจิบูตี    (๒๘)  สาธารณรัฐชาด

(๒๙)  สาธารณรัฐซิมบับเว    (๓๐)  สาธารณรัฐเซเนกัล
 (๓๑)  สาธารณรัฐแซมเบีย    (๓๒)  สาธารณรัฐเซียรราลีโอน
 (๓๓)  สาธารณรัฐไซปรัส    (๓๔)  สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
 (๓๕)  สาธารณรัฐตูนิเซยี    (๓๖)  สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
 (๓๗)  สาธารณรัฐไนเจอร    (๓๘)  สาธารณรัฐบุรุนดี
 (๓๙)  สาธารณรัฐเบนิน    (๔๐)  สาธารณรัฐเบลารุส
 (๔๑)  สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  (๔๒)  สาธารณรัฐปานามา
 (๔๓)  สาธารณรัฐมอลโดวา   (๔๔)  สาธารณรัฐมาลี
 (๔๕)  สาธารณรัฐยูกันดา    (๔๖)  สาธารณรัฐลัตเวยี
 (๔๗)  สาธารณรัฐสังคมนยิมประชาธิปไตยศรีลังกา (๔๘)  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม
 (๔๙)  สาธารณรัฐอารเจนตินา   (๕๐)  สาธารณรัฐอารเมเนีย
 (๕๑)  สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย   (๕๒)  สาธารณรัฐอาหรับอียิปต
 (๕๓)  สาธารณรัฐอิรัก    (๕๔)  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
 (๕๕)  สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนยี  (๕๖)  สาธารณรัฐอิสลามอิหราน
 (๕๗)  สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน   (๕๘)  สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
๕.  ประเภท ค.  ไดแก ประเทศ  รัฐ  เมอืงอื่นๆ  นอกจากท่ีกําหนดในประเภท ก.  และประเภท ข. 
๖.   อัตราคาโรงแรมในตางประเทศตามบัญชีนี้ ใหปรับเปล่ียนตามระเบยีบกระทรวงการคลัง              
โดยอนโุลม
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หนา   ๓๓
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๓

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๓

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๑๐  (๒)  และมาตรา  ๓๒  (๕)  แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ในการประชุมคร้ังที่  ๕๕/๒๕๕๓  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยคาใชจาย

ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ  ๖  การเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศใหอยูในหลักเกณฑการพิจารณาดังตอไปนี้
(๑) ประธานกรรมการการเลือกต้ังหรือกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจอนุมัติการเดินทาง

ของเลขาธิการ  ที่ปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ  และผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน
(๒) เลขาธิการหรือผู ซ่ึงเลขาธิการมอบหมายมีอํานาจอนุมัติการเดินทางของกรรมการ

ที่กรรมการการเลือกต้ังหรือเลขาธิการแตงต้ัง  พนักงาน  ลูกจาง  และผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน
(๓) การเดินทางของผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  ใหขออนุมัติตอเลขาธิการ   

หรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย  เวนแตกรณีจําเปนใหรายงานตอประธานกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดทราบแลวรายงานใหเลขาธิการทราบเมื่อส้ินสุดการเดินทาง

(๔) ประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดมีอํานาจอนุมัติการเดินทางของกรรมการ
หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดแตงต้ังตามระเบียบ

(๕) ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  มีอํานาจอนุมติัการเดินทางของพนักงาน  ลูกจาง  
และผูชวยเหลือการปฏิบัติงานในสังกัด
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หนา   ๓๔
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๓

กรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน  หรือการไปปฏิบัติงานอันมีลักษณะที่เปนความลับ  กรรมการ
การเลือกต้ังอาจจะมีคําส่ังใหพนักงาน  ลูกจาง  หรือผูชวยเหลือการปฏิบัติงานไปปฏิบัติหนาที่ได

การเดินทางของประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  หรือกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดที่จําเปนตองเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ใหขออนุมัติตอคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัด  ทั้งนี้  คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดอาจมอบอํานาจในการอนุมัติ
ใหแกประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเปนผูอนุมัติก็ได

ใหผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทาง  อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานเทาที่จําเปนและประหยัด  
และการพิจารณาอนุมัติตองคํานึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการเดินทางตามภารกิจและสภาพ
พื้นที่ที่ตองไปปฏิบัติงานดวย

ใหเลขาธิการมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานตามความจําเปนและประหยัด  ภายใตหลักเกณฑ  อัตราการจาย  และวิธีการ
เบิกจายตามระเบียบนี้  ทั้งนี้  เลขาธิการอาจกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงบประมาณรายจาย
เพื่อควบคุมคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ใหมีการใชจายเทาที่จําเปนและประหยัดก็ได” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๑  แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชขอความตอไปนี้แทน

“ขอ  ๑๑  การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อคํานวณคาเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ใหนับต้ังแตเวลา
ที่ออกจากสถานที่อยูหรือสถานท่ีปฏิบัติงานตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติงาน
ตามปกติ  แลวแตกรณี

เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานใหนับย่ีสิบส่ีชั่วโมงเปนหนึ่งวัน  ถาไมถึงย่ีสิบส่ีชั่วโมงหรือเกิน
ย่ีสิบส่ีชั่วโมง  และสวนที่ไมถึงหรือเกินย่ีสิบส่ีชั่วโมงนั้น  นับไดเกินสิบชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน

เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานในกรณีที่มิไดมีการพักแรม  หากนับไดไมถึงย่ีสิบส่ีชั่วโมง
และสวนไมถึงนั้นนับไดเกินหาชั่วโมงข้ึนไป  ใหถือเปนคร่ึงวัน” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๒  แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชขอความตอไปนี้แทน

“ขอ  ๑๒  การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จําเปนตองพักแรม  ใหผูเดินทางไปปฏิบัติงานมีสิทธิ
เลือกเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง  หรือเหมาจายตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๒  ทายระเบียบนี้
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หนา   ๓๕
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๓

การเบิกคาเชาที่พักตามวรรคหนึ่ง  ผูเดินทางไปปฏิบัติงานตองเลือกเบิกคาเชาที่พักในลักษณะ
เดียวกันตลอดการเดินทางในครั้งนั้น  สําหรับการเดินทางเปนหมูคณะใหเบิกในลักษณะเดียวกัน
ทั้งคณะ  แตไมรวมถึงพนักงานบริหารระดับสูง  ที่ปรึกษา  และผูเชี่ยวชาญ

กรณีเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง  ใหเบิกคาเชาที่พักได  ดังนี้
(๑) ใหผูเดินทางไปปฏิบัติงานเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงแตไมเกินตามสิทธิที่ตนเอง

ไดรับในการพักอาศัยคนเดียว
(๒) การเดินทางเปนหมูคณะใหผูเดินทางไปปฏิบัติงานเบิกคาเชาที่พักได  ดังนี้

ก. ที่ปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ  กรรมการ  และพนักงานบริหารระดับกลางข้ึนไป  ใหเบิกคาเชา  
ที่พักไดเทาที่จายจริงแตไมเกินตามสิทธิในอัตราคาเชาหองพักอาศัยคนเดียว

ข. พนักงานปฏิบัติงานต้ังแตระดับกลางลงมา  ลูกจาง  หรือผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน  
ในกรณีปกติใหพักแรมรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง  โดยใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตรา
คาเชาหองพักคูคนละไมเกินรอยละเจ็ดสิบของอัตราตามสิทธิคาเชาหองพักอาศัยคนเดียว  เวนแตเปน
กรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได  ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชา
หองพักอาศัยคนเดียว

ผูติดตามผูบังคับบัญชาซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแตรองเลขาธิการข้ึนไป  อาจใหเบิกคาพาหนะ
ไดเทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกและใหพักแรมในที่เดียวกับผูบังคับบัญชา  โดยเบิกคาเชาที่พัก
ไดตามสิทธิที่ตนเองไดรับ  หรือเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราตํ่าสุดของที่พักนั้น  แตไมเกินอัตรา
ที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก  ทั้งนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาคณะ

ในกรณีที่ผูติดตามผูบังคับบัญชาตามวรรคหามีหลายคน  ใหมีสิทธิเบิกคาพาหนะและคาเชา
ที่พักเทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกไดเพียงหนึ่งคน  สวนผูติดตามคนอื่น ๆ  ใหเบิกคาพาหนะ
และคาเชาที่พักไดตามสิทธิของตน”

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓
อภิชาต  สุขัคคานนท

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
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บัญชีหมายเลข ๒  อัตราคาเชาท่ีพักในประเทศ
บาท:วัน:คน

ลําดับ ประเภท/ตาํแหนง เทาที่จายจริง เหมาจาย
๑ พนักงานบริหารระดับสูง

พนักงานบริหารระดับกลาง

พนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง

พนักงานปฏิบัติงานระดับตน และ
ลูกจาง

ไมเกิน ๒,๕๐๐

ไมเกิน ๑,๖๐๐

ไมเกิน ๑,๒๐๐

ไมเกิน ๑,๐๐๐

- 

ไมเกิน ๙๐๐

ไมเกิน ๗๐๐

ไมเกิน ๖๐๐

๒ ที่ปรึกษา ผูเชีย่วชาญ

กรรมการ

ผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน

ไมเกิน ๒,๕๐๐

ไมเกิน ๑,๖๐๐

ไมเกิน ๑,๒๐๐

-

ไมเกิน ๙๐๐

ไมเกิน ๗๐๐

หมายเหตุ  ๑.  กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในทองที่ที่มีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที่ยว
ใหเลขาธิการใชดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายคาเชาที่พักสูงกวาอัตราที่กําหนดเพิ่มขึ้นอีกได    
ไมเกิน รอยละ ๒๕
               ๒.  ใหเลขาธิการมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงบประมาณรายจายเพื่อเปน
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามความจําเปนและประหยัด  ภายใตหลักเกณฑ อัตราการจาย
และวิธีการเบิกจายตามระเบียบนี้  ทั้งน้ี เลขาธิการอาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณรายจายเพื่อควบคุมคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหมีการใชจายเทาที่จําเปนและ
ประหยัดก็ได

216



217



218



ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยการจ่ายเงนิค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาท าการ  

พ.ศ.  2561

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้วา่ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุม  
ครั้งที่  77/2561  (41)  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2561  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ  พ.ศ.  2561”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัตงิาน

นอกเวลาท าการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้งอื่นใดในส่วนที่ก าหนด  

ไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
“เวลาท าการปกติ”  หมายความว่า  เวลาท างานตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เรื่อง  ก าหนดเวลาท างานและวันหยุดงาน
“วันท าการปกติ”  หมายความว่า  ทุกวันของสัปดาห์  เว้นวันหยุดท าการ
“วันหยุดท าการ”  หมายความว่า  วันหยุดงานประจ าสัปดาห ์ วันหยุดตามประเพณี  วันหยุดประจ าปี  

และวันหยุดงานอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
“เงินค่าตอบแทน”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ  โดยลักษณะ

งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาท าการในที่ตั้งส านักงาน   
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาท าการ
นอกที่ตั้งส านักงาน

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  
หรือผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง   แล้วแต่กรณี  มีอ านาจอนุมัติ  
ให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการได้  

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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ให้ผู้มีอ านาจตามวรรคหนึ่ง  พิจารณาอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการได้
ตามความจ าเป็น  โดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและความเหมาะสม   
ของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก  ทั้งนี้  ให้มีผู้ควบคุมการลงเวลาและการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาท าการ  กรณีที่มีงานจ าเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาท าการโดยยังไม่ได้รับอนุมัติ   
ให้ด าเนินการขออนุมัติโดยไม่ชักช้าและให้แจ้งเหตุแห่งความจ าเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้

ข้อ ๗ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติ  ให้ได้รับค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการตามอัตราและหลักเกณฑ์  ดังนี้

(๑) การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการในวันท าการปกติ   ให้มีสิทธิ เบิกเงินค่าตอบแทน  
การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการได้ไม่เกินวันละสี่ชั่วโมง  ในอัตราชั่วโมงละห้าสิบบาท  เศษของชั่วโมงให้ปัดทิ้ง

(๒) การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการในวันหยุดท าการ   ให้มีสิทธิ เบิกเงินค่าตอบแทน  
การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการได้ไม่เกินวันละเจ็ดชั่วโมง  ไม่รวมเวลาหยุดพัก  ในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท  
เศษของชั่วโมงให้ปัดทิ้ง

(๓) การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน  ให้นับเวลาปฏิบัติงาน
นอกเวลาท าการทุกช่วงเวลารวมกัน  เพ่ือเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการส าหรับวันนั้น

ข้อ ๘ ให้ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการเพียงครั้งเดียว   
ในหนึ่งวัน

ข้อ ๙ ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดได้รับค่าตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกับที่ต้องอยู่
ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ  จะเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติได้เมื่องดเบิก
ค่าตอบแทนอื่น

ข้อ ๑๐ หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ   ให้เป็นไปตามแบบ  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด

ข้อ ๑1 การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการที่ยังมิได้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  
นอกเวลาท าการก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย  
การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐

ข้อ ๑2 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีที่มีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผันการปฏิบัติ

ตามความในระเบียบนี้ได้

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๑๔
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หมวด 6  

ระเบียบเกี่ยวกับการใชจายเงินในการเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

และการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน 

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยการใช้จ่ายเงนิในการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  

พ.ศ.  ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

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

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

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

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

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

กิจการที่ รั ฐถือหุ้น ใหญ่   หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   รวมถึงสถานศึกษาของรั ฐและเอกชน  
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   และได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณ

“หลักฐานการจ่ายเงิน”  หมายความว่า  หลักฐานแสดงว่าไดม้ีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจา้หนี้  
ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว  

“ใบส าคัญจ่าย”  หมายความว่า  แบบบันทึกการขออนุมัติ  เพ่ือให้ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนามอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงิน

้หนา   ๕๘
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“ใบส าคัญคู่จ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  หรือแบบแทน
ใบเสร็จรับเงิน  หรือหลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้  หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชี  
เงินฝากธนาคารของผู้รับ

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

เขตเลือกตั้ง  ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   ประธานกรรมการ
และกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
กรณีที่มีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความ  

ในระเบียบนี้ได้  
หมวด  ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม

ข้อ ๖ หลักฐานการรับจ่ายเงิน  รายงานการรับจ่าย  ตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติให้เป็นไป
ตามคู่มือปฏิบัติงานที่ส านักงานก าหนด

หมวด  ๒
การงบประมาณและการรับเงิน

ส่วนที ่ ๑
การงบประมาณ

ข้อ ๗ ให้ส านักงานจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๘ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ   และวงเงินงบประมาณที่  
ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  

้หนา   ๕๙
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ส่วนที่  ๒
การรบัเงนิงบประมาณ

ข้อ ๙ ให้ส านักงานน าเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝากธนาคารของรัฐหรือสถาบันการเงิน  โดยเปิดบัญชีเงินฝาก  ประเภทออมทรัพย์
และประเภทกระแสรายวัน  ดังนี้

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

ส านักการคลัง  หรือรองผู้อ านวยการส านักการคลัง  หรือผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน  ลงลายมือชื่อร่วมกัน
ในการสั่งจ่าย

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

(๓) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง   ให้ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริม
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  ร่วมกับพนักงานของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วม  
ของพลเมืองที่ได้รับมอบหมาย  ลงลายมือชื่อร่วมกันในการสั่งจ่าย  

ส่วนที ่ ๓
การรบัเงนิค่าธรรมเนียมการสมัครรบัเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร

ข้อ ๑๑ การรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้เลขาธิการหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตัง้  
แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง  

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

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

้หนา   ๖๐
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หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันให้น าส่งในวันท าการถัดไป   และในการน าเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก  
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดส่งส าเนาใบฝากเงินให้ส านักงานเพ่ือใช้ตรวจสอบ  
การรับโอนเงินดังกล่าวทันที  

กรณีไม่สามารถด าเนนิการตามวรรคหนึ่งได้  ให้ด าเนินการโดยวิธีอื่นและรายงานให้เลขาธิการทราบ
เมื่อสิ้นสุดการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละวัน   ให้ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานการรับเงินค่าธรรมเนียมของแต่ละเขตเลือกตั้งไปยัง
ส านักงาน  

หมวด  ๓
การจ่ายเงิน

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

ทั้งนี้  ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกจ่ายตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และเพ่ือประโยชน์  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

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

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
(๓) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ

ศูนยส์่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง
หมวด  ๔

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ส่วนที ่ ๑
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  คา่วัสด ุ และคา่สาธารณูปโภค

ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นรายการที่ก าหนดให้จ่าย  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตามหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการและส านักงาน  
หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว   ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายในลักษณะเป็น  

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๖๒

224



ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  หรืองบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกนั  
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  

ข้อ ๑๖ ค่าตอบแทน  ได้แก่  เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  ทั้งนี้  
ให้เบิกจ่ายตามที่ส านักงานก าหนด

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

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

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

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

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

(๓) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
(๔) ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกของส านักงาน   

ที่มิใช่การร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน
ส่วนที ่ ๒

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ข้อ ๒๐ ให้น าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
มาใช้บังคับกับเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อ ๒๑ การเดินทางไปปฏิบัติงานของประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   อนุกรรมการประจ าเขตเลือกตั้ง  
ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจ าเขตเลือกตั้ง  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๖๒

225



ข้อ ๒๒ ผู้เดินทางตามข้อ  ๒๑  มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ดังนี้
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(2) ค่าเช่าที่พัก
(3) ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าเชื้อเพลิง  หรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ  

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

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

ส่วนที ่ ๓
การปฏิบตัิงานนอกเวลาท าการ

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

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

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

ส่วนที ่ ๔
การรบัจ่ายเงนิของหน่วยงานสนับสนุน

ข้อ ๒๕ การรับจ่ายเงินของหน่วยงานสนับสนุนจากส านักงาน  ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ   
หรือส านักงานโดยอนุโลม

้หนา   ๖๓
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ส่วนที่  ๕
การจ่ายเงินยืม

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

ผู้ยืมจะต้องระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายในหลักฐานการยืม  และจะต้อง
ใช้จ่ายเงินตามที่ระบุไว้ในหลักฐานการยืมเงินเท่านั้น

ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดเก็บหลักฐานการยืมและจัดท าทะเบียนคุมเงินยืมแยกต่างหาก  
จากค่าใช้จ่ายปกติของส านักงาน  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และศูนย์ส่งเสริม
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง

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

คณะอนุกรรมการประจ าเขตเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี
(๙) ค่าใช้จ่ายส าหรับสถานที่เลือกตั้งที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่พิเศษตามที่เลขาธิการก าหนด

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

นับแต่วันที่ได้รับเงินยืม  เว้นแต่การยืมเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานให้ส่งใช้เงินยืม  
ให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่กลับจากการปฏิบัติงาน
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หมวด  ๕
การเงินและการบญัชี

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

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

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

ข้อ ๓๑ การใช้จ่ายเงินในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้ด าเนินการ
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องไปก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   ให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง  
ของการใช้จ่ายเงินตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที่  27  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๖๕
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  

พ.ศ.  2561

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  
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

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

การเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร
“ผู้อํานวยการการเลือก”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  ผู้อํานวยการ

การเลือกระดับจังหวัด  หรือผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี
“หน่วยงานสนับสนุน”  หมายความว่า  หน่วยราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  

กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รวมถึงสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ   
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“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 ให้เลขาธิการเป็นผู้รกัษาการตามระเบียบนี้
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
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ข้อ ๙ กรณีที่มีความจําเป็นต้องโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการ  และวงเงินงบประมาณที่ไม่เป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ให้สํานักงานเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ

ส่วนที่  ๒
การรับเงินงบประมาณ

ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานนําเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือก
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 เงื่อนไขในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ  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
การเลือกตั้งประจําจังหวัดภายในวันที่นําส่งรายได้แผ่นดนิ  หรืออย่างช้าในวันทําการถัดไป

้หนา   ๓
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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  หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเน่ืองจาก
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายในลักษณะเป็นค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  หรืองบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน  และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

้หนา   ๔
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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  ทั้งน้ี  ตามความจําเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และเพื่อประโยชน์ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  คือ
(๑) ค่าน้ําประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  ค่าโทรสาร  ค่าบริการไปรษณีย์  ค่าบริการดวงตราไปรษณีย์  

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
(๒) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร  และ

โทรคมนาคม  เช่น  ค่าบริการอินเทอร์เน็ต  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม  ค่าวิทยุสื่อสาร  วิทยุติดตามตัว  เป็นต้น

(๓) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  และค่าธรรมเนียมทีเ่ก่ียวข้อง   
(๔) ค่าธรรมเนียมธนาคารเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของสํานักงาน

ที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน
ส่วนที่  ๒

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

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

้หนา   ๕
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ข้อ ๒๒ การเดินทางไปปฏิบัติงานของประธาน  และกรรมการในคณะกรรมการระดับอําเภอ  
ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการและประสานงาน
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอ  ให้ประธานกรรมการระดับอําเภอเป็นผู้อนุมัติการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับอําเภอ   

ให้ผู้เดินทางมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ดังนี้
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
(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
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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) ค่าเช่าเต็นท์ในสถานท่ีเลือก   
(๕) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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(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
หลักฐานการจ่ายเงินซึ่งประกอบดว้ย  ใบสําคัญรับเงิน  ใบสําคัญจ่าย  และใบสําคัญคู่จ่ายจากงบประมาณปกติ

ข้อ ๓2 ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  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
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หน้า   ๓๔
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง   

พ.ศ.  ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๑  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบกับ
มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑  เม่ือวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานครด้วย
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  

โดยจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อไว้
“ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความว่า  ผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้ง

เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร   
“สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  สํานักงานคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครด้วย
“ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครด้วย   
“ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง

ประจํากรุงเทพมหานครด้วย
“เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง”  หมายถึง  เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อํานวยการการเลือก   
ตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  หรือเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ  
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียง  ตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
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เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑

“กฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  และให้หมายความรวมถึง  กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย

“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
“ที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  ที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึง  สถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาและที่ออกเสียงประชามติด้วย
“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึง  การเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการออกเสียงประชามติด้วย  
แล้วแต่กรณี

“คณะกรรมการคัดเลือก”  หมายความว่า  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด  
และกรุงเทพมหานคร   

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้กําหนดไว้หรือมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เสนอคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งวินิจฉัยชี้ขาด  ในกรณีมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจยกเว้นหรือผ่อนผัน
การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้

หมวด  ๑
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ส่วนที่  ๑
คณะกรรมการคัดเลือก

ข้อ ๕ ในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ให้มีคณะกรรมการ
คัดเลือกในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) อัยการจังหวัดเลือกกันเองหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๓) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดหรือผู้แทนที่มีชั้นยศ เป็นกรรมการ

ตั้งแต่พันตํารวจเอกข้ึนไป
(๔) ประธานสภาทนายความจังหวัดในกรณีจังหวัดที่มีประธาน เป็นกรรมการ   

สภาทนายความจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้เลือกกันเองหนึ่งคน
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(๕) ผู้มีอํานาจทําการแทนขององค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก เป็นกรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลือกกันเองหนึ่งคน

(๖) ผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบลของจังหวัดนั้น เป็นกรรมการ
เลือกกันเองหนึ่งคน

(๗) ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นกรรมการ
ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด  เลือกกันเองหนึ่งคน  

(๘) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เป็นกรรมการ
  และเลขานุการ
(๙) พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ได้รับมอบหมายจํานวนสองคน
ข้อ ๖ ในกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการคัดเลือก  ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ
(๓) ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือผู้แทนที่มีชั้นยศ เป็นกรรมการ

ตั้งแต่พลตํารวจตรีขึ้นไป  
(๔) นายกสภาทนายความหรือผู้แทน เป็นกรรมการ   
(๕) ผู้มีอํานาจทําการแทนขององค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก เป็นกรรมการ

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลือกกันเองหนึ่งคน   

(๖) ผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบล เป็นกรรมการ
ของกรุงเทพมหานครเลือกกันเองหนึ่งคน  

(๗) ผู้แทนหอการค้าไทย  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
หรือผู้แทนสมาคมธนาคารไทย  เลือกกันเองหนึ่งคน  

(๘) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ
ประจํากรุงเทพมหานคร และเลขานุการ

(๙) พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ประจํากรุงเทพมหานครท่ีได้รับมอบหมายจํานวนสองคน

ข้อ ๗ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานตามข้อ  ๕  และตามข้อ  ๖   

กรณีไม่มีกรรมการในตําแหน่งใด  ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
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ส่วนที่  ๒
การคัดเลือกและการแต่งตั้ง

ข้อ ๘ เพื่ อประโยชน์ ในการควบคุม   กํากับ   ดูแลการเลือกตั้ ง  ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งดําเนินการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในแต่ละจังหวัด  จังหวัดละแปดคน  เพื่อแต่งตั้ง
เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ข้อ ๙ ก่อนครบอายุบัญชีตามข้อ  ๒๐  ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  หรือเม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นสมควร  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศรับสมัครบุคคล
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ตามแบบ  ผตล.  ๑  โดยให้ประกาศก่อนเร่ิมการรับสมัคร  
ไม่น้อยกว่าสิบวัน  และให้มีระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน

ข้อ ๑๐ ผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี  นับถึงวันสมัคร
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  นับถึงวันสมัคร
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ต่าํกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๕) มีความเป็นกลางทางการเมือง
(๖) มีความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๗) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๑ ผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในเวลาห้าปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง
(๔) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนใด ๆ
(๗) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช
(๘) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๙) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๑๐) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง

(๑๑) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
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(๑๒) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันสมัคร  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

(๑๓) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  
หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๑๔) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(๑๕) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือต่อ
ตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่ เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐาน
เป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ในความผิดฐานฟอกเงิน

(๑๖) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๗) เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๘) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี
(๑๙) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ
(๒๐) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
(๒๑) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   

ของรัฐธรรมนูญ
(๒๒) มีบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรเป็นหรือสมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๒๓) เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ังประจําจังหวัด  แต่ได้ลาออกหรือคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งได้มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๑๒ บุคคลที่มีสิทธิสมัครและได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง   

ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๐  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๑  และควรมีความรู้ความสามารถ  
และประสบการณ์ตลอดจนความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  ณ  จังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดที่ตนสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกได้ตลอดเวลา

บุคคลตามวรรคหน่ึงจะต้องย่ืนใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
ตามแบบ  ผตล.  ๒  ต่อผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภายในระยะเวลา  
และสถานที่ที่กําหนด   
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ข้อ ๑๓ เม่ือเสร็จสิ้นการรับสมัครให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดตรวจสอบเอกสารการสมัคร  และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ  ตามแบบ  ผตล.  ๓  โดยเรียงลําดับตามตัวอักษรเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกภายในห้าวันนับแต่วันปิดรับสมัคร

กรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งไม่ครบจํานวนสิบหกคน  
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร
ออกไปอีกสามวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการรับสมัคร   

เม่ือดําเนินการตามวรรคสองแล้วยังมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ครบจํานวนสิบหกคน   
ให้ถือว่ามีผู้สมัครเท่าที่มีอยู่

ข้อ ๑๔ เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกได้รับบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ตามแบบ  ผตล.  ๓  แล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  
ประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครแต่ละรายให้แล้วเสร็จภายในสิบวัน  ในการตรวจสอบคุณสมบัติ  
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว  อาจขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบ
การพิจารณาด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๕ ภายในสามวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ  ๑๔  ให้คณะกรรมการคัดเลือก
พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือจํานวนสิบหกคน  โดยวิธีลงคะแนนลับ  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ  ๑๓  
วรรคสาม

ในการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมนั้นไม่น้อยกว่า
ก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุมแทน   

ในการลงคะแนน  ให้กรรมการคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้ไม่เกินจํานวนสิบหกคนและให้ผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดเรียงลงมาจนครบสิบหกคนได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันในลําดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินจํานวนสิบหกคน   
ให้ดําเนินการลงคะแนนเลือกเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันนั้นอีกคร้ังหนึ่ง  โดยให้กรรมการคนหน่ึง
มีสิทธิลงคะแนนได้เท่าจํานวนที่ยังขาดอยู่   

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคสี่แล้ว  ยังมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันอีกอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินจํานวน  
ให้ประธานกรรมการดําเนินการจัดให้มีการจับสลากสําหรับผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน  โดยให้จัดทําสลากรายช่ือ  
ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันและให้ประธานกรรมการจับสลากรายชื่อเพื่อให้ครบจํานวนสิบหกคน   

ข้อ ๑๖ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลําดับตามตัวอักษร  ตามแบบ  ผตล.  ๔  พร้อมทั้งใบสมัครของผู้สมัครตามข้อ  ๑๒  
ส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในห้าวันนับแต่วันพิจารณาคัดเลือกแล้วเสร็จ
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ข้อ ๑๗ เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจาก
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามข้อ  ๑๖  ครบทุกจังหวัดแล้ว   
ให้ เสนอบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ตามแบบ   ผตล .  ๔   ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดละแปดคน

ข้อ ๑๘ การประชุมลงคะแนนคัดเลือกตามข้อ  ๑๗  ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนมีสิทธิ
ลงคะแนนได้ไม่เกินจํานวนแปดคน  และให้นําวิธีการลงคะแนนคัดเลือกตามความในข้อ  ๑๕  มาบังคับใช้
โดยอนุโลม

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นรายจังหวัด
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  และจัดส่งประกาศ
รายชื่อดังกล่าวของแต่ละจังหวัดให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปิดประกาศด้วย

กรณี ประชาชนมีข้อ มูลหรือเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ คุณสมบัติห รือลักษณะต้องห้ าม   
หรือพฤติการณ์ของผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อและมีที่อยู่ชัดเจนแจ้งผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศรายชื่อดังกล่าว  
แล้วให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว   
และแจ้งผลการตรวจสอบให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่รับเร่ือง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย

ข้อ ๒๐ เมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อ  ๑๙  แล้ว  ไม่ปรากฏว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม   ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งมี คําสั่ งแต่งตั้ งผู้ ได้รับการคัดเลือกนั้น
เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  โดยให้จัดทําเป็นบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งไว้

บัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง  ให้มีระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งมีคําสั่งแต่งตั้ง   

กรณีไม่อาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดใดให้ครบตามจํานวนตามข้อ  ๑๗  คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งจะไม่แต่งตั้งผู้มีภูมิลําเนาในจังหวัดนั้นเลยหรือจะแต่งตั้งน้อยกว่าที่กําหนดไว้ก็ได้  หรือจะแต่งตั้ง   
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ  ๑๗  จากจังหวัดอื่นแทนให้ครบจํานวนก็ได้

ข้อ ๒๑ กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ตาย  ลาออก  หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๑๐  หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๑  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายช่ือผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจากบัญชีรายช่ือตามข้อ  ๑๗   
แทนตําแหน่งที่ว่าง  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐   

กรณีไม่อาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดใดเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งแทนตําแหน่ง   
ที่ว่างให้ครบตามจํานวนตามข้อ  ๑๗  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกตามข้อ  ๑๗  จากจังหวัดอื่นแทนให้ครบตามจํานวนก็ได้
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ข้อ ๒๒ เม่ือได้มีคําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งตามข้อ  ๒๐  แล้ว  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
มารายงานตัวเพื่อเข้ารับฟังการประชุมชี้แจงเก่ียวกับบทบาท  อํานาจ  หน้าที่ที่เก่ียวข้อง  จากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ตามวันและสถานที่ที่กําหนด  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจมารายงานตัวได้  ให้ชี้แจงเหตุจําเป็นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้ งไม่มารายงานตัวตามวรรคหน่ึงโดยไม่มีเหตุจําเป็นอันสมควร  
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจพิจารณาคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งตามข้อ  ๒๐  ได้

หมวด  ๒
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด

ส่วนที่  ๑
การจับสลากและการแต่งตั้ง

ข้อ ๒๓ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป
แต่ละคร้ัง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจากบัญชีรายช่ือตามข้อ  ๒๐   
เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด

ข้อ ๒๔ ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  จังหวัดละไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคน  
ดังต่อไปนี้

(๑) จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งไม่เกินห้าเขตเลือกตั้ง  ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดห้าคน
(๒) จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งหกถึงแปดเขตเลือกตั้ง  ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดหกคน
(๓) จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งเก้าถึงสิบเอ็ดเขตเลือกตั้ง  ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดเจ็ดคน   
(๔) จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งตั้งแต่สิบสองเขตเลือกตั้งขึ้นไป  ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดแปดคน   
ข้อ ๒๕ ในการดําเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ให้กรรมการการเลือกตั้ง

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการจับสลากรายช่ือผู้ตรวจการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อ  
ตามข้อ  ๒๐  โดยให้มีจํานวนผู้ตรวจการเลือกต้ังประจําจังหวัดในแต่ละจังหวัดตามข้อ  ๒๔  ซ่ึงแบ่งได้  
ดังนี้

(๑) ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดที่จะแต่งตั้งจํานวนสองคน
(๒) ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มิได้มีภูมิลําเนาในจังหวัดที่จะแต่งตั้งให้ครบตามจํานวน   

ที่กําหนดสําหรับจังหวัดนั้น   
ข้อ ๒๖ ในการจับสลากเพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ให้เลขาธิการคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งหรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายเตรียมการจับสลากโดยจัดให้มีสลาก  
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ซึ่งปรากฏชื่อ  นามสกุล  จังหวัด  จากบัญชีรายช่ือผู้ตรวจการเลือกต้ังใส่ในภาชนะแยกเป็นรายจังหวัด  
แล้วจัดภาชนะเป็นกลุ่มจังหวัด  ตามบัญชีแนบท้าย

ข้อ ๒๗ ในการจับสลากเพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีภูมิลําเนาในจังหวัด
ที่จะแต่งตั้งตามข้อ  ๒๕  (๑)  ให้จับสลากรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งเรียงลําดับตามตัวอักษรของชื่อจังหวัด   
ที่จะแต่งต้ังในแต่ละกลุ่มจังหวัด  จังหวัดละสองรายชื่อจนครบทุกจังหวัด

ข้อ ๒๘ ในการจับสลากเพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มิได้มีภูมิลําเนาในจังหวัด
ที่จะแต่งตั้งตามข้อ  ๒๕  (๒)  ให้นําสลากรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งที่เหลือจากการจับสลากตามข้อ  ๒๗  
ของแต่ละจังหวัดเทใส่ในภาชนะรวมของแต่ละกลุ่มจังหวัด  และให้ดําเนินการจับสลากรายช่ือเรียงลําดับ
ตามตัวอักษรของชื่อจังหวัดที่จะแต่งตั้งจากภาชนะรวมของแต่ละกลุ่มจังหวัดจนได้รายชื่อครบตามจํานวน
ที่กําหนดสําหรับจังหวัดนั้น  กรณีจับสลากได้รายชื่อผู้ตรวจการเลือกต้ังที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดเดียวกับ
จังหวัดที่ ดํ าเนินการจับสลากอยู่   ให้นํ ารายชื่อนั้ น ไปพักไว้นอกภาชนะรวมเป็นการชั่ วคราว   
เม่ือดําเนินการจับสลากได้รายชื่อครบตามจํานวนท่ีกําหนดสําหรับจังหวัดนั้นแล้ว  ให้นํารายชื่อที่พักไว้
ใส่กลับในภาชนะรวมเพ่ือดําเนินการจับสลากในจังหวัดถัดไปจนได้รายชื่อครบทุกจังหวัด

ข้อ ๒๙ เม่ือได้รายช่ือผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  และให้สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งแจ้งคําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดนั้นยื่นใบสมัครไว้และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังจังหวัดที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่   

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ มีการเลือกตั้งเพิ่มเติม  หรือการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หรือมี
การออกเสียงประชามติ  หรือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะส่ังให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ตามกําหนดเวลาที่ เห็นสมควรก็ได้  แต่ในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐

ส่วนที่  ๒
หน้าที่และการปฏิบัติงาน

ข้อ ๓๑ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีหน้าที่และอํานาจในจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และมีอํานาจ
แจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ถ้าไม่มีการดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว
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(๒) ตรวจสอบการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือ
การกระทําใดที่จะเป็นเหตุทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย

(๓) เข้าไปในที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

และตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการเข้าไปในท่ีเลือกตั้งตาม  (๓)  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจแต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงาน  

ตามข้อ  ๓๙  เข้าไปช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้
การแจ้งเตือนการปฏิบัติงานตาม  (๑)  ให้แจ้งเตือน  ตามแบบ  ผตล.จว.  ๑  โดยให้ผู้ถูกแจ้งเตือน  

ลงลายมือชื่อรับทราบการแจ้งเตือนด้วย  กรณีผู้ถูกแจ้งเตือนไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบการแจ้งเตือน   
ให้บันทึกเหตุแห่งการไม่ยินยอมลงลายมือชื่อไว้ในท้ายแบบ  ผตล.จว.  ๑  ด้วย   

ข้อ ๓๒ เม่ือผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดพบการกระทําที่ เป็นความผิดกฎหมาย
ที่เก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําหรืองดเว้นการกระทําใดอันอาจเป็นเหตุให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  หรือกรณีเจ้าหน้าที่
ที่ดําเนินการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อ  ๓๑  (๑)  (๒)  หรือพบเห็น
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดกระทําผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการ
การเลือกตั้งทราบทันทีเพื่อดําเนินการตามหน้าท่ีและอํานาจต่อไป   

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดแจ้งให้ผู้อํานวยการ  
การเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบด้วย  และให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาเหตุ   
หากเห็นว่าเป็นกรณีตามข้อ  ๓๑  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป

การรายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้รายงานตามแบบ  ผตล.จว.  ๒  หรืออาจกําหนดให้รายงาน
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดก็ได้

ข้อ ๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามข้อ  ๓๑  ให้จัดทํารายงาน  
การปฏิบัติงานประจําวัน  ตามแบบ  ผตล.จว.  ๓  ส่งให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจําจังหวัดทุกสิ้นเดือนเพื่อรวบรวมรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ  และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด
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ข้อ ๓๔ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษา  หารือ  และแลกเปล่ียนข้อมูลเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละสองครั้ง   
โดยให้จัดทําเป็นรายงานการประชุม  และจัดส่งให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดภายในสามวัน  นับแต่เสร็จสิ้นการประชุมเพื่อรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบต่อไป

ส่วนที่  ๓
การรับรายงาน

ข้อ ๓๕ ให้สํานักผู้ตรวจการเป็นส่วนงานรับผิดชอบในการกํากับดูแลการรับรายงานจาก
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด

ส่วนที่  ๔
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตําแหน่ง

ข้อ ๓๖ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่มีคําสั่ง
แต่งตั้ง  ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกมีผลใช้บังคับ  
แต่ต้องไม่เร็วกว่าสามสิบวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับจนถึงวันประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด  
หรือวันประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี

ในจังหวัดที่มีความจําเป็นจะต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดเนื่องจากการเลือกตั้ง
ยังไม่เสร็จสิ้น  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคําสั่งให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง
ได้อีกไม่เกินหกสิบวัน

ข้อ ๓๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ  ๓๖  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดพ้นจาก
ตําแหน่งเม่ือ

(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ได้รับมอบหมาย
(๓) คณะกรรมการการเลือกต้ังมีมติให้พ้นจากตําแหน่งเม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้  หรือมีเหตุ  

อันควรสงสัยว่าผู้ตรวจการเลือกตั้ งประจําจังหวัดผู้ ใดขาดความสุจริต   ขาดความเที่ ยงธรรม   
มีความประพฤติเสื่อมเสีย  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ละทิ้งหน้าที่  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  หรือกระทําการขัดต่อระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  หากกรรมการการเลือกตั้ง
พบเห็นการกระทําที่เป็นความผิดเก่ียวกับการเลือกตั้งซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง  กรรมการการเลือกตั้งอาจมีคําสั่งให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป

เม่ือผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย   

กรณีผู้พ้นจากตําแหน่งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามข้อ  ๒๕  (๑)  ให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งดําเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อที่เหลืออยู่ในจังหวัดนั้น  เป็นผู้ตรวจ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดแทน  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๒๗  โดยอนุโลม  หรือกรณีไม่มีผู้ตรวจ
การเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อเหลืออยู่  หรือผู้พ้นจากตําแหน่งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ตามข้อ  ๒๕  (๒)  ให้แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อในจังหวัดอื่นโดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๒๘  
โดยอนุโลม  หรือในกรณีมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดเหลืออยู่ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจไม่แต่งตั้งแทนก็ได้และให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ส่วนที่  ๕
การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด

ข้อ ๓๘ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ทั้งนี้  การสนับสนุนและการอํานวย
ความสะดวกดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดให้ มีการประชุม
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  เพื่อชี้แจงข้อมูลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดก่อนการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ ๓๙ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสรรหาและแต่งตั้ง
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน  เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด  โดยให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่ละคนมีผู้ช่วยปฏิบัติงานได้หนึ่งคน   
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง  และพ้นจากตําแหน่งเช่นเดียวกับผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด

ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔๐  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔๑  
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่จังหวัดและสามารถใช้ภาษาท้องถิ่น
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ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  รวมท้ังควรมีความรู้เบ้ืองต้นในเร่ืองกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมืองให้มีจํานวนเพียงพอที่จะแต่งตั้งโดยจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อไว้เพื่อเสนอให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดพิจารณาคัดเลือก   

เม่ือผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดคัดเลือกผู้ช่วยปฏิบัติงานแล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานต่อไป

ข้อ ๔๐ ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๙  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันแต่งตั้ง
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  นับถึงวันที่  

ได้รับการแต่งต้ัง
(๔) มีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี   
(๖) มีความเป็นกลางทางการเมือง
(๗) มีความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
ข้อ ๔๑ ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๙  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา   
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในเวลาห้าปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง
(๔) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช
(๖) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง
(๙) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

(๑๐) เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๑) มีบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรเป็นหรือสมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๔๒ ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๙  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออก
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หน้า   ๔๗
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑

(๓) เม่ือผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้สอบสวนหรือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๔๐  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔๑  หรือมี
พฤติการณ์ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  หรือตามที่
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดร้องขอ

ข้อ ๔๓ ให้ผู้ตรวจการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งในการกํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด

ส่วนที่  ๖
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าที่พัก  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายหรือการสงเคราะห์อื่น

ข้อ ๔๔ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผู้ช่วยปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๙  มีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าที่พัก  ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายหรือการสงเคราะห์อื่นใดตามอัตราที่กําหนด
ในบัญชีท้ายระเบียบนี้

ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผู้ช่วยปฏิบัติงานมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
ไปรับตําแหน่งคร้ังแรกและกลับถึงที่พักเม่ือเสร็จภารกิจ  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในอัตราเทียบเท่าพนักงานประเภทบริหาร  ระดับต้น   
และประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ตามลําดับ

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  อาจให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายก็ได้

ข้อ ๔๕ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผู้ช่วยปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ
จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีถูกฟ้องร้องหรือถูกดําเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่  
ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๔๖ ให้ผู้ตรวจการเลือกต้ังประจําจังหวัดและผู้ช่วยปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับเงินชดเชยกรณี  
ประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๔๗ ให้ผู้เคยปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผู้ช่วยปฏิบัติงานมีสิทธิ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีต้องเดินทางไปให้ถ้อยคํา
หรือชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่อศาล  พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน  ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น

ส่วนที่  ๗
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อ ๔๘ เม่ือผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่  ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง  หรือหลายคณะตามความเหมาะสม  หรืออาจมอบหมาย
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หน้า   ๔๘
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑

ให้สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด  และรายงานผลประเมินให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป

หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ก่อนดําเนินการประเมิน

ให้สํานักผู้ตรวจการเป็นส่วนงานรับผิดชอบการประเมินผลตามวรรคหนึ่ง
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดผู้ใด

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้คัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑
ศุภชัย  สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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-๑-

แบบแนบทา้ยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลอืกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบ ผตล. ๑ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง
แบบ ผตล. ๒ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง
แบบ ผตล. ๒/๑ แบบสรุปประวัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง
แบบ ผตล. ๓ บัญชีรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง
แบบ ผตล. ๔ บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกจังหวัด
แบบ ผตล.จว. ๑ แบบแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน
แบบ ผตล.จว. ๒ แบบรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
แบบ ผตล.จว. ๓ แบบรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน

……………………………………………………………………..

252



-๑-

แบบแนบทา้ยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลอืกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบ ผตล. ๑ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง
แบบ ผตล. ๒ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง
แบบ ผตล. ๒/๑ แบบสรุปประวัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง
แบบ ผตล. ๓ บัญชีรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง
แบบ ผตล. ๔ บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกจังหวัด
แบบ ผตล.จว. ๑ แบบแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน
แบบ ผตล.จว. ๒ แบบรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
แบบ ผตล.จว. ๓ แบบรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน

……………………………………………………………………..

บัญชีอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าตอบแทน
ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และผู้ช่วยปฏิบัติงาน

แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีหมายเลข ๑ อัตราค่าตอบแทน

ล าดับ ต าแหน่ง
อัตราค่าตอบแทน            

รายเดือน
หมายเหตุ

๑ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ๕๐,๐๐๐ บาท กรณีปฏิบัติงานไม่ครบ ๑ เดือน            
หรือ ๓๐ วัน ให้คิดค่าตอบแทน
เป็ น ร ายวั น  เ ฉพาะ ใน เดื อน                
ที่ปฏิบัติงานไม่ครบเดือน

๒ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ๑๕,๐๐๐ บาท

บัญชีหมายเลข ๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ล าดับ ต าแหน่ง อัตราที่เบิกได้ หมายเหตุ

๑ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๔๐๐ บาท/วัน
- ค่าท่ีพัก ๑,๕๐๐ บาท/วัน
- ค่าพาหนะ ๑,๐๐๐ บาท/วัน

- ค่า เบี ้ย เลี ้ย ง  ค ่าที ่พ ัก และ  
ค่าพาหนะ เบิกจ่ายตามจ านวน
วันที่ปฏิบัติงาน

๒ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๕๐ บาท/วัน
- ค่าท่ีพัก ๗๐๐ บาท/วัน

บัญชีหมายเลข ๓ อัตราค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ า
                     จังหวัดและผู้ช่วยปฏิบัติงาน

ล าดับ จังหวัด
อัตราค่าตอบแทน            

รายเดือน
หมายเหตุ

๑ สงขลา ๓,๗๕๐ บาท กรณีปฏิบัติงานไม่ครบ ๑ เดือน            
หรือ ๓๐ วัน ให้คิดค่าตอบแทน
เป็ น ร ายวั น  เ ฉพาะ ใน เดื อน             
ที่ปฏิบัติงานไม่ครบเดือน

๒ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ๕,๐๐๐ บาท

---------------------------------------------------------
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บัญชีกลุ่มจังหวัดแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๒๖)

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

กลุ่มที่ ประกอบด้วย

๑
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี 
จังหวัดสระบุรี

๒
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท
จังหวัดอุทัยธานี

๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด
จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

๔ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
จังหวัดนราธิวาส 

๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต

๖ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกา 

๗ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกา สินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดบุรีรัมย์

๘ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ
จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร

๙ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ ่องสอน
จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 

๑๐ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์

-----------------------------------------
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บัญชีกลุ่มจังหวัดแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๒๖)

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

กลุ่มที่ ประกอบด้วย

๑
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี 
จังหวัดสระบุรี

๒
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท
จังหวัดอุทัยธานี

๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด
จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

๔ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
จังหวัดนราธิวาส 

๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต

๖ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกา 

๗ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกา สินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดบุรีรัมย์

๘ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ
จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร

๙ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ ่องสอน
จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 

๑๐ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์

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

          แบบ ผตล. ๑

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด .......................
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

------------------------------------
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก าหนดจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการ

เลือกตั้ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐                     
อาศัยอ านาจตามข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง                  

พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
๑. ต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง

  ต าแหน่ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

๒.๑ รับสมัครระหว่างวันที่ .....................................................................................................
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

๒.๒ สถานที่รับสมัครส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด .......................
๓. การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ส านักงานคณะกรรมการ                  

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด ................................................ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ WWW.ect.go.th
๔.  การยื่นใบสมัคร

  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่ก าหนดด้วยตนเองต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๔.๑ ใบสมัคร (แบบ ผตล. ๒)
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๕ X ๗.๕ ซม. จ านวน ๒ รูป 

และขนาด ๒.๕ X ๓ ซม. จ านวน ๒ รูป
๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

ติดยาเสพติดให้โทษ และมีสุขภาพแข็งแรง
๔.๖ ส าเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด เช่น ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนา               

หลักฐานอ่ืนใดที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
๕. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

๕.๑ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี นับถึงวันสมัคร
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-๒-

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับถึงวันสมัคร

(๔) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๕) มีความเป็นกลางทางการเมือง
(๖) มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๗) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๒ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในเวลาห้าปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง
(๔) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๗) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๘) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่
(๙) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ
(๑๐) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือ    

ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑๑) ต้องค าพิพากษาให้จ าคกุและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๑๒) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันสมัคร เว้นแต่

ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    
(๑๓) เคยถูกสั่ งให้ พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ       

เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๔) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ

แผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด   
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(๑๕) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน
เป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านักกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในความผิดฐานฟอกเงิน
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-๒-

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับถึงวันสมัคร

(๔) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๕) มีความเป็นกลางทางการเมือง
(๖) มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๗) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๒ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในเวลาห้าปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง
(๔) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๗) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๘) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่
(๙) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ
(๑๐) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือ    

ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑๑) ต้องค าพิพากษาให้จ าคกุและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๑๒) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันสมัคร เว้นแต่

ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    
(๑๓) เคยถูกสั่ งให้ พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ       

เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๔) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ

แผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด   
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(๑๕) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน
เป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านักกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในความผิดฐานฟอกเงิน

-๓-

(๑๖) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริต ใน        
การเลือกตั้ง

(๑๗) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๘) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลง   

ยังไม่เกินสองปี
(๑๙) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
(๒๐) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
(๒๑) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕   

วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
(๒๒) มีบุพการี คู่สมรส หรือบุตรเป็นหรือสมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  (๒๓) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด แต่ได้ลาออก
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
................................................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ ..............................................................
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ................... เดือน …….……………………. พ.ศ. ......

(                                                )
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ...............................
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ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
---------------------------------

ใบสมัครเลขที่ ................... จังหวัด ............................................... (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก)

(๑) ข้าพเจ้า .................................................................. อายุ ................. ปี  สัญชาติ .........................
เลขประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................

(๒) เกิดวันที่ ....................... เดือน .................................................. พ.ศ .............................................
(๓) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ ...................... ตรอก/ซอย .......................................................

ถนน .......................................... หมู่ที่ ............ ต าบล/แขวง ......................................................
อ าเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ...............................................................

(๔) สถานที่ติดต่อ บ้านเลขท่ี ................................... ตรอก/ซอย ........................................................
ถนน .......................................... หมู่ที่ ............ ต าบล/แขวง ......................................................
อ าเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด ...............................................................
รหัสไปรษณีย์ ................................................... โทรศัพท์ ............................................................

(๕) วุฒิการศึกษาสูงสุด ..........................................................................................................................
สาขา ...............................................................................................................................................

(๗) อาชีพปัจจุบัน ............................................................................................................................. .....
กรณีข้าราชการบ านาญ (ระบุต าแหน่งครั้งสุดท้าย)..........................................................................
........................................................................................... ..............................................................

(๗) สถานที่ท างาน .................................................................................................... .............................
........................................................................................... ..............................................................
โทรศัพท์............................................................................................................. ..............................

(๘) ประสบการณ์การท างานที่ส าคัญ (โดยสังเขป)
........................................................................................... ..............................................................
........................................................................................... ..............................................................
........................................................................................... ..............................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................... ..............................................................
........................................................................................... ..............................................................

ปิดรูปถ่าย
ขนาด

๕ x ๗.๕ ซม.
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                    แบบ ผตล. ๒

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
---------------------------------

ใบสมัครเลขที่ ................... จังหวัด ............................................... (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก)

(๑) ข้าพเจ้า .................................................................. อายุ ................. ปี  สัญชาติ .........................
เลขประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................

(๒) เกิดวันที่ ....................... เดือน .................................................. พ.ศ .............................................
(๓) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ ...................... ตรอก/ซอย .......................................................

ถนน .......................................... หมู่ที่ ............ ต าบล/แขวง ......................................................
อ าเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ...............................................................

(๔) สถานที่ติดต่อ บ้านเลขท่ี ................................... ตรอก/ซอย ........................................................
ถนน .......................................... หมู่ที่ ............ ต าบล/แขวง ......................................................
อ าเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด ...............................................................
รหัสไปรษณีย์ ................................................... โทรศัพท์ ............................................................

(๕) วุฒิการศึกษาสูงสุด ..........................................................................................................................
สาขา ...............................................................................................................................................

(๗) อาชีพปัจจุบัน ............................................................................................................................. .....
กรณีข้าราชการบ านาญ (ระบุต าแหน่งครั้งสุดท้าย)..........................................................................
........................................................................................... ..............................................................

(๗) สถานที่ท างาน .................................................................................................... .............................
........................................................................................... ..............................................................
โทรศัพท์............................................................................................................. ..............................

(๘) ประสบการณ์การท างานที่ส าคัญ (โดยสังเขป)
........................................................................................... ..............................................................
........................................................................................... ..............................................................
........................................................................................... ..............................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................... ..............................................................
........................................................................................... ..............................................................

ปิดรูปถ่าย
ขนาด

๕ x ๗.๕ ซม.

           แบบ ผตล. ๒
                      (ใบต่อ)

(๙) ประสบการณ์เก่ียวกับการเลือกตั้ง การสืบสวนหาข่าวหรือที่ส าคัญอ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง (โดยสังเขป)

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑  พร้อมทั้งได้แนบประวัติการท างาน (ถ้ามี)    
จ านวน ........... แผ่น มาพร้อมนี้

ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือส าเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ      
การเลือกตั้งได้ รวมทั้ง ยินยอมให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและ
บุคคลอ่ืนใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล      
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอ่ืนใดก็ตาม สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนา
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง        
เพ่ือประโยชน์ในการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมทั้งกรณีทั่วไป      
และตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ยื่น ณ วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ......

                      ลงชื่อ ............................................... ผู้สมัคร
  (............................................)
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           แบบ ผตล. ๒
                     (ใบท้าย)              

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

เขียนที่ .................................................

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

ข้าพเจ้า .................................................................................................ขอให้ถ้อยค าดว้ยความสตัยจ์รงิ
ต่อ ...................................................................... ต าแหน่ง ............................................................... ดังต่อไปนี้

ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ตอบ ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ได้ยื่นต่อ ..................................................................... และได้ลงลายมือ

ชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วจ านวน ............... แผ่น ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้
ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้นหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานว่าเป็นจริงทุกประการ
ถาม ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกประการ
ถาม ท่านมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดที่ท่านมีภูมิล าเนาหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้ามีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดที่ข้าพเจ้ามีภูมิล าเนา

ข้อความข้างบนนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน

  ..................................................
(.....................................................) ผู้ให้ถ้อยค า

..................................................
(.....................................................) ผู้บันทึก/จด/อ่าน
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           แบบ ผตล. ๒
                     (ใบท้าย)              

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

เขียนที่ .................................................

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

ข้าพเจ้า .................................................................................................ขอให้ถ้อยค าดว้ยความสตัยจ์ริง
ต่อ ...................................................................... ต าแหน่ง ............................................................... ดังต่อไปนี้

ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ตอบ ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ได้ยื่นต่อ ..................................................................... และได้ลงลายมือ

ชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วจ านวน ............... แผ่น ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้
ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้นหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานว่าเป็นจริงทุกประการ
ถาม ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกประการ
ถาม ท่านมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดที่ท่านมีภูมิล าเนาหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้ามีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดที่ข้าพเจ้ามีภูมิล าเนา

ข้อความข้างบนนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน

  ..................................................
(.....................................................) ผู้ให้ถ้อยค า

..................................................
(.....................................................) ผู้บันทึก/จด/อ่าน

แบบ ผตล. ๒/๑

แบบสรุปประวตัิผูส้มัครเขา้รับการคดัเลือกเพ่ือแต่งตัง้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

        
      ชื่อ .......................................................... สกุล ........................................................ อายุ ..............

      วุฒิการศึกษาสูงสุด .........................................................................................................................

      คุณสมบัติ                       ครบ                      ไม่ครบ

      ลักษณะต้องห้าม               มี                          ไม่มี

      ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสืบสวนสอบสวนหาข่าว หรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปิดรูปถ่าย
ขนาด

๕ x ๗.๕ ซม.
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แบบ ผตล.จว. ๑

แบบแจ้งเตือนการปฏบิัติงาน
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง            เจ้าหน้าที่ของรัฐ

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

วันนี้ เวลา ............. น. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ................................................. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
............................................................................................................................................................................ ..
หรือพบเห็น .................................................................. ......................................................................................        
ในการ ............................................................................................................................. ..................................... 
ในพ้ืนที่ เขตเลือกตั้งที่ ......... อ าเภอ / เทศบาล .............................................. ต าบล ........................................
หมู่ที่ ........... สถานที่ ................................................................................................... ........................................
พบว่า

       เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้งปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด 

  เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ในเรื่อง .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงชื่อ ................................................ ผู้แจ้งเตือน ลงชื่อ ................................................ ผู้ถูกแจ้งเตือน
       (                                   )                             (                                   )
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ........................

(ระบุ ชื่อ – สกุล และต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการเลือกตั้ง)

(ระบุประเภทการเลือกตั้ง)

(ระบุพฤติการณ์ ข้อกฎหมาย และระเบียบ ที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือการกระท าที่พบเห็น)

(ระบุ ชื่อ – สกุล และต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ)
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แบบ ผตล.จว. ๑

แบบแจ้งเตือนการปฏบิัติงาน
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง            เจ้าหน้าที่ของรัฐ

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

วันนี้ เวลา ............. น. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ................................................. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
............................................................................................................................................................................ ..
หรือพบเห็น .................................................................. ......................................................................................        
ในการ ............................................................................................................................. ..................................... 
ในพ้ืนที่ เขตเลือกตั้งที่ ......... อ าเภอ / เทศบาล .............................................. ต าบล ........................................
หมู่ที่ ........... สถานที่ ................................................................................................... ........................................
พบว่า

       เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้งปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด 

  เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ในเรื่อง .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงชื่อ ................................................ ผู้แจ้งเตือน ลงชื่อ ................................................ ผู้ถูกแจ้งเตือน
       (                                   )                             (                                   )
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ........................

(ระบุ ชื่อ – สกุล และต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการเลือกตั้ง)

(ระบุประเภทการเลือกตั้ง)

(ระบุพฤติการณ์ ข้อกฎหมาย และระเบียบ ที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือการกระท าที่พบเห็น)

(ระบุ ชื่อ – สกุล และต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ)

แบบ ผตล.จว. ๑
                                                                                                                     (ใบต่อ)
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ..................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................. .................................
................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................ ..................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงชื่อ ................................................ ผู้แจ้งเตือน ลงชื่อ ................................................ ผู้ถูกแจ้งเตือน
       (                                   )                             (                                   )
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ........................                                                              
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แบบ ผตล.จว. ๑
                                                                                                                    (ใบท้าย)
............................................................................................................................. .................................................
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
........................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................. .............................
..................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. .................................................

การแจ้งเตือนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการเลือกตั้ง / เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้างต้น
 สามารถด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ทันที
 ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ทันที ให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

  ภายในวันที่ ..................................................................................................

ข้าพเจ้าจึงได้แจ้งเตือนให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแจ้งเตือนได้รับทราบ
ข้อแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ................................................ ผู้แจ้งเตือน ลงชื่อ ................................................ ผู้ถูกแจ้งเตือน
       (                                   )                             (                                   )
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ........................                                                              

หมายเหต ุ กรณีท่ีได้แจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว ถ้าไม่มีการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
  ให้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 
  ตามแบบรายงาน (ผตล.จว. ๒)
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แบบ ผตล.จว. ๑
                                                                                                                    (ใบท้าย)
............................................................................................................................. .................................................
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
........................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................. .............................
..................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. .................................................

การแจ้งเตือนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการเลือกตั้ง / เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้างต้น
 สามารถด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ทันที
 ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ทันที ให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

  ภายในวันที่ ..................................................................................................

ข้าพเจ้าจึงได้แจ้งเตือนให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแจ้งเตือนได้รับทราบ
ข้อแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ................................................ ผู้แจ้งเตือน ลงชื่อ ................................................ ผู้ถูกแจ้งเตือน
       (                                   )                             (                                   )
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ........................                                                              

หมายเหตุ  กรณีท่ีได้แจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว ถ้าไม่มีการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
  ให้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 
  ตามแบบรายงาน (ผตล.จว. ๒)

แบบ ผตล.จว. ๒

แบบรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .........

กราบเรียน / เรียน ...................................................

ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..........................................................................................................
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ............................................................................. ขอรายงานเหตุ ดังนี้

 ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง พบว่า มีการปฏิบัติงานไม่เป็น
ไปตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้แจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว แต่ไม่มีการ
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ปรากฏรายละเอียดตามส าเนาแบบแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง (แบบ ผตล.จว. ๑) ที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
หรือกระท าการใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และได้แจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว แต่ไม่มีการ
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ปรากฏรายละเอียดตามส าเนาแบบแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (แบบ ผตล.จว. ๑) ที่ส่งมาพร้อมนี้  

 พบการกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระท าใดที่จะ
เป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย โดยมีรายละเอียดพฤติการณ์ ดังนี้ เมื่อวันที่ ...............................................................
เวลา ...........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................... .......................................
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แบบ ผตล.จว. ๒
                                                                                                                     (ใบต่อ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .........................
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แบบ ผตล.จว. ๒
                                                                                                                     (ใบต่อ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    แบบ ผตล.จว. ๒
                                                                                                                    (ใบท้าย)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จึงกราบเรียน / เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                                 ลงชื่อ ................................................ 
                                                                        (                                   )
  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ........................     
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แบบ ผตล.จว. ๓

แบบรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน

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

กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ข้าพเจ้า ................................................... ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ..................................... 
และ ................................................... ผูช้่วยปฏิบัติงาน ขอรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน จากการเดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการเลือกตั้ง ........................................................................ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  ๑. เวลา ................ น. ได้ปฏบิัติหน้าที่ในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ ................ 
อ าเภอ/เทศบาล ................................................... ต าบล ............................................................. หมู่ที่ ............
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. .............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................................
  ๒. เวลา ................ น. ได้ปฏบิัติหน้าที่ในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ ................ 
อ าเภอ/เทศบาล ................................................... ต าบล ............................................................. หมู่ที่ ............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ ......................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

  (บรรยายรายละเอียดสภาพเหตุการณ์ที่ตรวจพบ)

        (ระบุประเภทการเลือกตั้ง)

        (บรรยายรายละเอียดสภาพเหตุการณ์ท่ีตรวจพบ)
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แบบ ผตล.จว. ๓

แบบรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน

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

กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ข้าพเจ้า ................................................... ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ..................................... 
และ ................................................... ผูช้่วยปฏิบัติงาน ขอรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน จากการเดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการเลือกตั้ง ........................................................................ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  ๑. เวลา ................ น. ได้ปฏบิัติหน้าที่ในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ ................ 
อ าเภอ/เทศบาล ................................................... ต าบล ............................................................. หมู่ที่ ............
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. .............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................................
  ๒. เวลา ................ น. ได้ปฏบิัติหน้าที่ในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ ................ 
อ าเภอ/เทศบาล ................................................... ต าบล ............................................................. หมู่ที่ ............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ ......................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

  (บรรยายรายละเอียดสภาพเหตุการณ์ที่ตรวจพบ)

        (ระบุประเภทการเลือกตั้ง)

        (บรรยายรายละเอียดสภาพเหตุการณ์ท่ีตรวจพบ)

แบบ ผตล.จว. ๓
                                                                                                                    (ใบท้าย)

๓. เวลา ................ น. ได้ปฏบิัติหน้าที่ในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ ................ 
อ าเภอ/เทศบาล ................................................... ต าบล ............................................................. หมู่ที่ ............
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
  ๔. เวลา ................ น. ได้ปฏบิัติหน้าที่ในพ้ืนที่ เขตเลือกตั้งที่ ................ 
อ าเภอ/เทศบาล ................................................... ต าบล ............................................................. หมู่ที่ ............
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงชื่อ ................................................ ลงชื่อ ................................................ ผู้รายงาน
       (                                   )                                     (                                   )
                ผูช้่วยปฏิบัติงาน                                      ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด......................

หมายเหตุ ให้รวบรวมส่งให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกสิ้นเดือน

        (บรรยายรายละเอียดสภาพเหตุการณ์ท่ีตรวจพบ)

        (บรรยายรายละเอียดสภาพเหตุการณ์ท่ีตรวจพบ)
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  (ฉบับที ่ ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเตมิระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยผู้ตรวจการเลือกตัง้  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพื่อให้เกิดความเหมาะสม  เรียบร้อยและสอดคล้องกับสถานการณ์  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบ
มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๖๔/๒๕๖๑  (๒๘)  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และในการประชุมครั้งที่  ๖๗/๒๕๖๑  (๓๑)  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจ

การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๑ กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ตาย  ลาออก  หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๑๐  หรือ

มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๑  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจากบัญชีรายชื่อ
ตามข้อ  ๑๗  แทนต าแหน่งที่ว่าง  โดยให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐

กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ายังมีผู้ตรวจการเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อเพียงพอแก่
การปฏิบัติหน้าที่  หรือกรณีไม่อาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในจังหวัดใดเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งท่ีว่างให้ครบตามจ านวนตามข้อ  ๑๗  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้ง
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ  ๑๗  จากจังหวัดอื่นในกลุ่มจังหวัดเดียวกันแทนให้ครบตามจ านวนก็ได้”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๙ ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอผลการจับสลากตามข้อ   ๒๗  และ
ข้อ  ๒๘  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

กรณีไม่อาจแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามข้อ   ๒๕  (๑)  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามข้อ   ๒๕  (๒)  แทนผู้ตรวจ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามข้อ  ๒๕  (๑)  ก็ได้

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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เ ม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแล้ว  
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดท่ีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนั้นย่ืนใบสมัครไว้และ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๑ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีหน้าที่และอ านาจในจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง   เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ
มีอ านาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ถ้าไม่มีการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงานให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว

(๒) ตรวจสอบการกระท าความผิดกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง   หรือ
การกระท าใดที่จะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย

(๓) เข้าไปในที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง  เพ่ือสังเกตการณ์หรือเมื่อมีเหตุอื่นใด  
ที่อาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   โดยการเข้าไปดังกล่าวให้แสดง
บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาค าสั่งหรือบัตรอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดออกให้ต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

การแจ้งเตือนการปฏิบัติงานตาม  (๑)  ให้แจ้งเตือน  ตามแบบ  ผตล.จว.  ๑  โดยให้ผู้ถูก
แจ้งเตือนลงลายมือชื่อรับทราบการแจ้งเตือนด้วย  กรณีผู้ถูกแจ้งเตือนไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบ
การแจ้งเตือนให้บันทึกเหตุแห่งการไม่ยินยอมลงลายมือชื่อไว้ในท้ายแบบ  ผตล.จว.  ๑  ด้วย”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๒  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๒ กรณีเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด าเนินการแก้ไข  
ให้ถูกต้องตามขอ้  ๓๑  (๑)  หรือพบการกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกบัการเลือกตั้งและพรรคการเมอืง
หรือการกระท าหรืองดเว้นการกระท าใดที่จะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามข้อ  ๓๑  (๒)  หรือพบเห็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดกระท าความผิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
หรือกระท าการใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   หรือเป็นไป
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โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการ
การเลือกตั้งทราบทันทีเพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแจ้งให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบด้วย  และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจารณาเหตุ   
หากเห็นว่าเป็นกรณีตามข้อ  ๓๑  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป

การรายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้รายงานตามแบบ  ผตล.จว.  ๒  หรือแบบ  ผตล.จว.  ๒/๑  
แล้วแต่กรณี  หรืออาจก าหนดให้รายงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดก็ได้”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๙ ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสรรหาและแต่งตั้ง
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน  เพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด  โดยให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่ละคนมีผู้ช่วยปฏิบัติงานได้หนึ่งคน  มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  และพ้นจากต าแหน่งพร้อมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  

ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔๐  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔๑  
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในพ้ืนที่จังหวัดและสามารถใช้ภาษาท้องถิ่น
ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งควรมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และ
พรรคการเมืองให้มีจ านวนเพียงพอที่จะแต่งตั้งโดยจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อไว้เพ่ือเสนอให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดพิจารณาคัดเลือก  

เมื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดคัดเลือกผู้ช่วยปฏิบัติงานแล้ว  ให้ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานต่อไป”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔๒  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใช้ความต่อไปนี้แทน  

“ข้อ ๔๒ ผู้ช่วยปฏิบัติงานนอกจากพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  ๓๙  แล้ว  ให้พ้นจากต าแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ประจ าจังหวัด
(๓) เมื่อผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้สอบสวนหรือ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๔๐  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔๑  หรือ
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มีพฤติการณ์ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   หรือตามที่
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้องขอ”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔๔  และบัญชีท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใช้ความต่อไปนี้  รวมทั้งบัญชีท้ายระเบียบนี้แทน

“ข้อ ๔๔ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และผู้ช่วยปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๙  มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือน  และค่าเบี้ยเล้ียงในลักษณะเหมาจ่าย  ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้  และมีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปปฏิบัติงานในอัตราเทียบเท่าพนักงานประเภทบริหาร  ระดับต้น  และประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ  ตามล าดับ

ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามข้อ  ๒๕  (๒)  มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกและกลับถึงภูมิล าเนาเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจได้  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในอัตราเทียบเท่าพนักงานประเภทบริหาร  ระดับต้น

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  อาจให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายก็ได้”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ ง  หรือหลายคณะ
ตามความเหมาะสม  หรืออาจมอบหมายให้สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่   และ
รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป

หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก่อนด าเนินการประเมิน

ให้ส านักผู้ตรวจการเป็นส่วนงานรับผิดชอบการประเมินผลตามวรรคหนึ่ง
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดผู้ใด   

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้คัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกแบบ  ผตล.จว.  ๑  แบบ  ผตล.จว.  ๒  และแบบ  ผตล.จว.  ๓  ท้ายระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้แบบ  ผตล.จว.  ๑  แบบ  
ผตล.จว.  ๒  แบบ  ผตล.จว.  ๒/๑  และแบบ  ผตล.จว.  ๓  ท้ายระเบียบนี้แทน

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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หนา   ๓๘
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๒

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการใชจายเงินในการจัดใหมีการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๕๒

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการใชจายเงินในการจัดใหมีการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๙)   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐  (๑๗)  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๓๒  (๕)  
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๘  
และมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ในการประชุมคร้ังที่   
๒๙/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๒  คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงออกระเบียบไวดังนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการใชจายเงินในการ
จัดใหมีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ การใชจายเงินในการจัดใหมีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่นใหใชจายไดเฉพาะรายการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ซ่ึงมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด  และผูมีอํานาจอนุมัติการจายอนุมัติใหจายได

ขอ ๔ บรรดาคาตอบแทนบุคคล  หรือคณะบุคคล  ที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการ
การเลือกต้ังหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดซ่ึงไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการจัดใหมี  
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  ใหไดรับคาตอบแทน
ตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้

ขอ ๕ ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดจัดทําสรุปรายงานการ   
รับจายเงินสงใหสํานักการคลัง  ภายใน  ๓๐  วัน  นับต้ังแตวันส้ินเดือนของเดือนที่มีการลงคะแนนเสียง  
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
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หนา   ๓๙
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๒

ขอ ๖ การใชจายเงินในการจัดใหมีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  ซ่ึงไดดําเนินการไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหเบิกจายไดตามที่จายจริง
ตามระเบียบและมติคณะกรรมการการเลือกต้ังที่มีผลใชบังคับอยู

ขอ ๗ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
กรณีจําเปนที่ไมอาจปฏิบัติตามระเบียบนี้   หรือตองปฏิบัตินอกเหนือระเบียบนี้   หรือ

การเบิกจายคาตอบแทนนอกเหนือจากอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนี้  ใหเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกต้ังขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒
อภิชาต  สุขัคคานนท

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยการจัดสรรงบประมาณให้กับหนว่ยงานสนับสนุนการด าเนนิงาน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

พ.ศ.  ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๕๒  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ

ให้กับหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๔

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียงประชามติ
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“หน่วยงานสนับสนุน”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการ

ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  สถาบันการศึกษา  องค์กรเอกชน  และองค์กรชุมชน
ข้อ ๕ บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ค าส่ัง  หรือมติอ่ืนใดของคณะกรรมการ

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๖ กรณีที่คณะกรรมการแต่งตั้งมอบหมาย  หรือร้องขอให้หน่วยงานสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  การสนับสนุนการเลือกตั้ง  การสืบสวนหรือไต่สวน  การแจ้งข้อมูลเบาะแส  
ส่งเสริมสนับสนุนในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือการด าเนินงานอื่นที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานสนับสนุนได้
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๔
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ข้อ ๗ ภายใต้บังคับตามข้อ  ๖  ให้ส านักงานด าเนินการ  ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งให้หน่วยงานสนับสนุนทราบถึงงาน  โครงการ  กิจกรรมหรือภารกิจที่มอบหมายแล้ว

ให้หน่วยงานสนับสนุนจัดท ารายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
(๒) รวบรวมงาน  โครงการ  กิจกรรม หรือภารกิจท่ีมอบหมาย  และประมาณการค่าใช้จ่าย

ตาม  (๑)  น าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) แจ้งให้หน่วยงานสนับสนุนแจ้งชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

สนับสนุนให้ส านักงานทราบ  โดยให้ส านักงานโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานสนับสนุน  
และเมื่อหน่วยงานสนับสนุนได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวแล้ว  ต้องจัดส่งหลักฐานการรับเงินให้กับ
ส านักงานโดยเร็ว

กรณีหน่วยงานสนับสนุนที่ด าเนินกิจการสาธารณูปโภค  เมื่อได้ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามโครงการ  กิจกรรม  หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  ให้แจ้งจ านวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อส านักงาน
เพื่อเบิกจ่ายเงินใหแ้กห่นว่ยงานสนับสนนุต่อไป

ข้อ ๘ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ  การเบิกจ่าย  และการด าเนินการอื่นของหน่วยงาน
สนับสนุนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ  ข้อบังคับของหน่วยงานสนับสนุนนั้น

ข้อ ๙ เมื่อหน่วยงานสนับสนุนได้ด าเนินการตามงาน  โครงการ  กิจกรรมหรือภารกิจ
ตามที่ได้รับการอนุมัติในข้อ  ๗  (๒)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้หน่วยงานสนับสนุนนั้น  รายงานผล
การปฏิบัติงานพร้อมการใช้จ่ายเงินตามแบบที่ส านักงานก าหนด  เว้นแต่ส านักงานจะก าหนดการรายงาน
เป็นอย่างอื่น  

กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนส านักงานโดยเช็คขีดคร่อมหรือเช็คที่ออกโดยธนาคาร  ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น  

ข้อ  ๑๐ ให้หน่วยงานสนับสนุนเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ  ข้อบังคับของหน่วยงานสนับสนุนนั้น

ข้อ  ๑๑ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาตอ้งวนิิจฉยัเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจ

ในการวินิจฉัยชี้ขาด
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผั น

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖4
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๔
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมอืงอย่างเร่งด่วนในชว่งเวลาที่มีการเลือกตั้ง

พ.ศ.  ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
บัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
บัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียงประชามติด้วย
ข้อ ๔ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจในการควบคุมดูแลการเลือกตั้ง

ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  คณะกรรมการอาจร้องขอให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน  หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วนใน
ช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง

ข้อ ๕ ในการสั่งให้ด าเนินการตามข้อ  ๔  ให้เลขาธิการจ่ายค่าใช้จ่ายให้ส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดิน  หรือจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ในอัตราครั้งละหนึ่งหมื่นบาท  

หากเลขาธิการเห็นว่า  การตรวจสอบมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือปริมาณงานในการตรวจสอบ
มีเป็นจ านวนมาก  และสมควรจ่ายในอัตราที่สูงกว่าที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ  

ข้อ ๖ ให้จ่ายค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนตามข้อ  ๕  เมื่อการตรวจสอบแล้วเสร็จ  
ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มีนาคม   ๒๕๖๒
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หน้า   ๔๗
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยเงินชดเชยผู้ประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงานเลือกตั้ง   

พ.ศ.  ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินชดเชยผู้ประสบภัย
เนื่องจากการปฏิบัติงานเลือกตั้ง  เพื่อให้การชดเชยบํารุงขวัญผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
มาตรา  ๑๐  (๒)  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๓๒  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม
ครั้งที่  ๙๗/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๕  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินชดเชยผู้ประสบภัย
เนื่องจากการปฏิบัติงานเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินชดเชยผู้ประสบภัยเนื่องจาก  

การปฏิบัติงานเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือการเลือกตั้งอ่ืนใดที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  การออกเสียงประชามติและ
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วย

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  เลขาธิการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ผู้ที่มิใช่พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานซ่ึงได้รับ

การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง
“เงินชดเชย”  หมายความว่า  เงินสงเคราะห์ที่จ่ายเป็นก้อนให้แก่ผู้ประสบภัยหรือผู้รับเงินชดเชย
“ผู้รับเงินชดเชย”  หมายความว่า
(๑) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย  และให้หมายความรวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย
(๒) สามี  หรือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) บิดา  มารดา
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หน้า   ๔๘
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕

ข้อ ๕ ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกประทุษร้าย  หรือได้รับอันตราย  หรือเจ็บป่วยเพราะเหตุที่ผู้นั้น
ได้กระทําการตามหน้าที่ในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง  ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ประสบภัยและให้ได้รับเงินชดเชย  
เว้นแต่การถูกประทุษร้าย  หรือการได้รับอันตราย  หรือการเจ็บป่วยนั้น  เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงหรือเกิดจากความผิดของตนเอง

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายเพราะเหตุตามวรรคหนึ่งให้จ่ายเงินชดเชยแก่ผู้รับเงินชดเชย
ข้อ ๖ การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัย  หรือผู้รับเงินชดเชย  แล้วแต่กรณีตามข้อ  ๕  

ให้เป็นไปตามอัตรา  ดังนี้
(๑) กรณีเสียชีวิต  รายละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท
(๒) กรณีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงทุพพลภาพ  หรือเจ็บป่วยเรื้อรังจนไม่สามารถประกอบอาชีพ

ได้ตามปกติ  ไม่เกินรายละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท
(๓) ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ  ๓๐,๐๐๐  บาท  ยกเว้นผู้มีสิทธิรับเงิน  

ค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืน  หรือตามสัญญาประกันภัย  ให้ได้รับเฉพาะส่วน
ที่ขาดอยู่จากสิทธิที่ได้รับจากทางราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืน  หรือเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่จากสัญญาประกันภัย

ข้อ ๗ กรณีผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต  หรือได้รับบาดเจ็บ  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อเป็น
การบํารุงขวัญ  ดังนี้

(๑) กรณีเสียชีวิต  รายละ  ๒๐,๐๐๐  บาท
(๒) กรณีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส  รายละ  ๑๐,๐๐๐  บาท
(๓) กรณีที่ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส  รายละ  ๕,๐๐๐  บาท  
ข้อ ๘ เงินชดเชยในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต  ให้จ่ายเงินชดเชยแก่ผู้มีสิทธิรับเงินในจํานวน  

ที่เท่ากัน
ข้อ ๙ เงินช่วยเหลือเพื่อเป็นการบํารุงขวัญ  กรณีเสียชีวิตตามข้อ  ๗  (๑)  ให้จ่ายแก่ผู้รับ

เงินชดเชยซ่ึงจัดการศพ  หรือผู้จัดการศพของผู้เสียชีวิต
ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินชดเชย”  

ประกอบด้วย  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหนึ่งคนโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ  
การเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายและคดี  ผู้อํานวยการสํานักบริหารทั่วไป  
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง  ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนการเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการ  และผู้อํานวยการฝ่ายการเงินเป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัยหรือผู้รับเงินชดเชยตามข้อ  ๖  ของระเบียบนี้
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการในการขอรับเงินชดเชยและการจ่ายเงินชดเชย

ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือผู้รับเงินชดเชย
(๓) ดําเนินการอ่ืนใดตามที่เลขาธิการมอบหมาย
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หน้า   ๔๙
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการ  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจํากรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อเป็น
การบํารุงขวัญตามข้อ  ๗

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินชดเชยอ่ืนหรือผู้รับเงินชดเชยอ่ืนนอกเหนือจากระเบียบนี้  จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕
อภิชาต  สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลอืกตัง้  

พ.ศ.  ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  
และการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  โดยบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งให้บรรลุภารกิจ
และหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการ
การเลือกตั้งทราบได้ตามสมควร

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
และการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2562”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียงประชามติ
“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

กรุงเทพมหานคร
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา  

และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“บุคคล”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
“กลุ่มบุคคล”  หมายความว่า  บุคคลที่รวมกันเป็นหมู่คณะเพ่ือด าเนินกิจกรรม  หรือองค์กร  

โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน  และมีความเป็นกลางทางการเมือง  
“องค์กรชุมชน”  หมายความว่า  องค์กรชุมชนตามกฎหมายสภาองค์กรชุมชน
“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ  
“การช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  กรณีบุคคล  กลุ่มบุคคล  

องค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา  ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
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ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การเลือกตั้ง  การปฏิบัติงานบริเวณหน้าที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  
หรือสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้ง  ในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการ เลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  การออกเสียงประชามติ  หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

“การสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  กรณีบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  
สถาบันการศึกษา  ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  โดยการเฝ้าดูเหตุการณ์  
พฤติกรรมของผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง  การหาเสียงเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  เพ่ือป้องกันก ารทุจริต  
รวมถึงการเฝ้าดูการลงคะแนน  การนับคะแนน  และการประกาศผลการนับคะแนนในการเลือกตั้ง  
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเลือกตั้ง  ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบ  
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้
หมวด  ๑

หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไข
ในการชว่ยเหลอืการปฏิบตัิงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง

ข้อ ๕ การช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการ
ในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
การออกเสียงประชามติ  หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

กรณีการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศ  
เชิญชวนบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  สถาบันการศึกษา  ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหนา้ที่เปน็ผู้สังเกตการณ์  
ในการเลือกตั้งเข้ามายื่นความประสงค์  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานก าหนด

ข้อ ๖ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ออกเป็นค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แต่งตั้งบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๕  

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคแรก  ได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนซึ่งก าหนดไว้
ท้ายระเบียบนี้  

ข้อ ๗ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  หรือผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเป็นกลางทางการเมือง  รวมทั้งแจ้งเหตุเบาะแสเพ่ือป้องกัน  
ต่อต้านการทุจริตในการเลือกตั้งทุกรูปแบบ  เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
และต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบ
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ข้อ ๘ หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับรายงานหรือตรวจสอบพบว่าผู้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน  หรือผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งท่ีได้รับการแต่งตั้งผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าการใด
อันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต  หรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
ให้มีอ านาจสั่งหยุดการช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือสังเกตการณ์โดยทันที  และรายงานคณะกรรมการ
ทราบโดยเร็ว

หมวด  ๒
การรายงานและประเมนิผลการปฏิบตัิงาน

ข้อ ๙ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  หรือผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  
จัดท ารายงานผลการสังเกตการณ์ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทันทีที่พบเหตุทุจริตการเลือกตั้ง  
และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ  ตามแบบที่ส านักงานก าหนด

ข้อ ๑๐ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่  โดยอย่างน้อยจะต้องท าการประเมินผล  ดังต่อไปนี้

(๑) ด้านประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
(๒) ด้านประสิทธิผลของการด าเนินงาน
(๓) ด้านความคุ้มค่าและการก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินการเลือกตั้ง  ให้เป็นไปโดยสุจริต

และเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งน้ี  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ส านักงานอาจว่าจ้างสถาบันการศึกษาด าเนินการประเมินผลก็ได้  และเผยแพร่
ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง  ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือช่องทางอื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควร

ประกาศ  ณ  วนัที่  4  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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บัญชีอัตราค่าตอบแทน
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน หรือผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง

ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒

ล าดับ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ
๑ ผู้ที่ ได้รับแต่งตั้ งเป็นผู้ช่วยเหลือ   

การปฏิบัติงาน หรือผู้สังเกตการณ์
ในการเลือกตั้ง

-ให้เบิกจ่ายได้ ๒ วัน
อัตราไม่เกิน ๓๕๐ บาท/คน/วัน
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หมวด 7 

ระเบียบเกี่ยวกับคาใชจายอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านกังาน  

พ.ศ.  ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านักงาน
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมในการใช้จ่ายเงิน

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  52  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส านักงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้มีอ านาจเบิกจ่าย”  หมายถึง  เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย  หรือผู้อ านวยการ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  หรือผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริม
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  แล้วแต่กรณี

“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานและลูกจ้างตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
จากส านักงานด้วย

“ค่าใช้จ่าย”  หมายความว่า  รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายในการบริหารงานตามอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ  ส านักงาน  ตามที่ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณ  หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  
หรือรายจ่ายอื่นใดที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน  และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายท่ีเกิดจากภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายหรือภารกิจอื่นด้วย

“ค่าตอบแทน”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ส านักงาน
“ค่าใช้สอย”  หมายความว่า  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค  

สื่อสารและโทรคมนาคม)  รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ  และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตังิาน  
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  
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ข้อ ๔ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ให้ส านักงานด าเนินการเบิกจ่ายตามกฎหมาย
และระเบียบที่ก าหนด  โดยให้เลขาธิการมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านักงาน  ตามความจ าเป็นและประหยัด  และก าหนดหลักเกณฑ์
เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ข้อ ๕ ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  และมติคณะกรรมการ  ไว้เป็นการเฉพาะ  
ให้ผู้มีอ านาจเบิกจ่าย  เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการและอัตราที่ก าหนดไว้  

ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายที่จะเบิกจ่ายในลักษณะใดให้ถือปฏิบัติตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ของส านักงบประมาณ

ข้อ 7 หลักฐานการจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สิน  

ข้อ 8 ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้  หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้
หมวด  ๑

ค่าตอบแทน

ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทนให้ผู้มีอ านาจเบิกจ่าย  เบิกจ่ายตามความจ าเป็น  เหมาะสม  
ประหยัด  และเพื่อประโยชน์ของส านักงาน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข  1  ท้ายระเบียบนี้  

พนักงานที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่  มิให้ได้รับค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่ค่าตอบแทนการสอบ
หมวด  ๒
ค่าใช้สอย

ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยให้ผู้มีอ านาจเบิกจ่าย  เบิกจ่ายตามความจ าเป็น  เหมาะสม  
ประหยัด  และเพื่อประโยชน์ของส านักงาน

ค่าใช้สอยดังต่อไปนี้  มิให้เบิกจ่าย
(๑) ค่าจัดท าสมุดบันทึก  (ไดอารี่)  สมุดฉีก  หรือของช าร่วย  เนื่องในโอกาสต่าง ๆ  
(๒) ค่าจัดพิมพ์  ค่าจัดส่ง  ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  ส าหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ  

และค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้กับบุคลากรภายในส านักงาน
(๓) ค่าพวงมาลัย  ดอกไม้  ของขวัญ  หรือของเยี่ยมผู้ป่วย  เพ่ือมอบให้กับส่วนราชการ  

หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชน  บุคคล  เนื่องในโอกาสต่าง ๆ  เว้นแต่มอบให้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ของส านักงาน

(๔) ค่าทิป  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๒
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(๕) เงินหรือสิ่งของบริจาค
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ  หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในส านักงาน
ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน  รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่า  
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องเบิกจ่าย  ค่าเช่าอาคารและที่ดิน  รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับ

การเช่าเกินอัตราที่ก าหนดไว้  ให้เลขาธิการเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  อัตราที่เบิกจ่ายต้องไม่สูงกว่าอัตรา
ตามท้องตลาด  และบันทึกเหตุผลที่ต้องเบิกจ่ายในอัตรานั้นไว้ด้วย

ข้อ 12 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีในชั้นศาล  การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ  
ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นค าขอให้ส านักงานชดใช้  กรณีที่

พนักงานของส านักงานได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่  ให้เลขาธิการเบิกจ่าย
โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น  

ข้อ 14 ค่าใช้สอยให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข  2  ท้ายระเบียบนี้

หมวด  ๓
ค่าวัสดุ

ข้อ 15 ค่าวัสดุตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงาน  ให้ผู้มีอ านาจ
เบิกจ่าย  เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และเพ่ือประโยชน์ของส านักงาน  
เว้นแต่เครื่องแบบ  เครื่องแต่งกาย  ให้เบิกจ่ายตามระเบียบ  หรือมติที่คณะกรรมการก าหนด

หมวด  ๔
ค่าสาธารณูปโภค

ข้อ 16 ค่าสาธารณูปโภค  และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคดังต่อไปนี้  ให้ผู้มีอ านาจ
เบิกจ่าย  เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และเพ่ือประโยชน์ของส านักงาน  

(๑) ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ า  ค่าโทรศัพท์  ของส านักงานและบ้านพักส านักงานที่ไม่มีผู้พักอาศัย
(๒) ค่าบริการไปรษณีย์  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ  ค่าดวงตราไปรษณีย์  

หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
(๓) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  

เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  
ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าวิทยุติดตามตัว  เป็นต้น  

(๔) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๒
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(5) ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงิน  เพ่ือความสะดวกของส านักงาน
ที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน

(6) ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
ข้อ 17 ค่าสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข  3  ท้ายระเบียบนี้

ประกาศ  ณ วนัที่  5  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๒
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บัญชีหมายเลข ๑ ค่าตอบแทน
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านักงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และอัตรา
๑. ค่าตอบแทนข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพ่ื อช่ วยปฏิบั ติ งานของคณ ะกรรมการ      
การเลือกตั้ง

ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ช่วยปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
และกรรมการการเลือกตั้ง จ านวนไม่เกินคนละ 1 อัตรา โดยมีระยะเวลา     
มาช่วยปฏิบัติงานครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน  
ในอัตรากึ่งหนึ่งของเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับจากต้นสังกัดในปัจจุบัน   
แต่ไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท

2. ค่ าตอบแทนข้ าราชการท ห าร ห รื อ
ข้าราชการต ารวจ มาช่วยปฏิบัติงานเพ่ือ
อารักขา ติดตาม ดูแล รักษาความปลอดภัย
แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ ง กรณี ที่ มี     
เหตุจ าเป็น  

ข้าราชการทหาร หรือข้าราชการต ารวจ มาช่วยปฏิบัติงานเพ่ืออารักขา 
ติดตาม ดูแล รักษาความปลอดภัยแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งความ
ปลอดภัยด้านพ้ืนที่ ด้านส่วนตัว และครอบครัว สถานที่ท างาน สถานที่พัก 
ยานพาหนะ ตลอดจนบุคคลส าคัญที่ขอเข้าพบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย โดยประจ า
ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง จ านวนไม่เกินคน
ละ 2 อัตรา โดยมีระยะเวลามาช่วยปฏิบัติงานครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยให้
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรากึ่งหนึ่งของเงินเดือนหรือค่าจ้าง    
ที่ได้รับจากต้นสังกัดในปัจจุบัน แต่ไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท

3. ค่าตอบแทนข้าราชการต ารวจ มาช่วย
ปฏิบัติงานเพ่ือท าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยตรวจรักษาการณ์และกลั่นกรอง
บุคคลที่จะเข้าพบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป ร ะจ า  ณ  ส านั ก ง าน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข้าราชการต ารวจ มาช่วยปฏิบัติงานเพ่ือท าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยตรวจรักษาการณ์และกลั่นกรองบุคคลที่จะเข้าพบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ า ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จ านวนไม่เกิน 4 อัตรา โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา     
กึ่งหนึ่งของเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับจากต้นสังกัดในปัจจุบัน แต่ไม่ต่ ากว่า 
๑๕,๐๐๐ บาท

๔. ค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือส ารวจ
ข้อมูล ส าหรับบุคคลภายนอก

- ข้อมูลเชิงปริมาณ ไม่เกิน ๒๕ บาทต่อชุด
- ข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงลึก (In depth Interview) 

ไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อชุด
- ข้อมูลแบบ Focus group ไม่เกิน ๖๐๐ บาทต่อคน

5. ค่าตอบแทนการสอบ ๑. กรณีการสอบข้อเขียน
(๑.๑) ข้อสอบแบบปรนัย

- ให้กรรมการที่ท าหน้าที่ออกข้อสอบได้รับเงินค่าตอบแทนเฉพาะ
ข้อสอบที่ได้รับเลือก  ในอัตราไม่เกิน ๕๐ บาทต่อหนึ่งข้อ

- ให้กรรมการที่ท าหน้าที่ ตรวจกระดาษค าตอบ ได้รับ เงิน
ค่าตอบแทนเป็นรายวิชาในอัตราไม่เกิน ๔ บาทต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน 
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รายการค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และอัตรา
- กรณีการสอบข้อสอบแบบปรนัยครั้งใด กรรมการได้รับเงิน

ค่าตอบแทนไม่ถึง ๓๐๐ บาท ให้ได้รับ ๓๐๐ บาท
- กรณีตรวจกระดาษค าตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ใช้บริการ

ของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง
(๑.๒) ข้อสอบแบบอัตนัย

- ให้กรรมการที่ท าหน้าที่ออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบ
ได้รับเงินตอบแทนเฉพาะข้อสอบที่ได้รับเลือกเป็นรายวิชา ในอัตราไม่เกิน 
๓๕ บาทต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน 

- กรณีการสอบข้อสอบแบบอัตนัยครั้งใด กรรมการได้รับเงิน
ค่าตอบแทนไม่ถึง ๓๐๐ บาท ให้ได้รับ ๓๐๐ บาท

(๑.๓) การสอบวิชาใดมีการออกข้อสอบทั้งแบบปรนัยและแบบอัตนัย
รวมกัน

- ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ออกข้อสอบและ
ตรวจกระดาษค าตอบข้อสอบแบบปรนัยตามหลักเกณฑ์และอัตราข้อ (๑.๑) 
และแบบอัตนัยในอัตรากึ่งหนึ่งของหลักเกณฑ์และอัตราข้อ (๑.๒)

(๑.๔) ให้กรรมการที่ท าหน้าที่ออกข้อสอบที่ไม่ได้รับเลือกข้อสอบตาม
ข้อ (๑.๑) (๑.๒) และ (๑.๓) ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๓๐๐ บาท

๒. กรณีการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคล การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
หรือเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ

(๒.๑) การสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคล
- กรณีที่มีกรรมการไม่ เกิน ๓ คน ให้กรรมการคนหนึ่ งได้รับ

ค่าตอบแทนเป็นรายวิชา ในอัตราไม่เกิน ๘ บาท ต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน
- กรณีที่มีกรรมการเกิน ๓ คน ให้เฉลี่ยจ่ายเงินให้กรรมการภายใน

วงเงินที่กรรมการ ๓ คนจะพึงได้รับ
- กรณีการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคลครั้งใด กรรมการได้รับ

เงินค่าตอบแทน ไม่ถึง ๓๐๐ บาท ให้ได้รับ ๓๐๐ บาท
(๒.๒) การทดสอบการปฏิบัติงาน

- ให้กรรมการได้รับเงินค่าตอบแทน ในอัตราไม่เกิน ๑๐ บาท ต่อ
ผู้เข้าสอบหนึ่งคน

- กรณีการทดสอบการปฏิบัติงานครั้งใด กรรมการได้รับเงิน
ค่าตอบแทนไม่ถึง ๓๐๐ บาท ให้ได้รับ ๓๐๐ บาท

(๒.๓) การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ
-ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ในวันท าการปกติ ในอัตราไม่เกิน 

๑๐๐ บาทต่อวัน
-ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวันท าการปกติ ในอัตราไม่เกิน 

๒๐๐ บาทต่อวัน
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            -ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ในวันหยุดท าการ ในอัตราไม่เกิน 
๒๐๐ บาทต่อวัน
            -ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวันหยุดท าการ ในอัตราไม่เกิน 
๔๐๐ บาทต่อวัน

3. กรณีการสอบรับทุน
(3.๑) การสอบข้อเขียน

(3.๑.๑) การสอบแบบปรนัย
(๑.) กรรมการที่ท าหน้าที่ออกข้อสอบ ในอัตราไม่เกิน 

๕๐ บาทต่อหนึ่งข้อ
(๒.) กรรมการที่ท าหน้าที่ตรวจกระดาษค าตอบได้รับเงิน

ค่าตอบแทนเป็นรายวิชา ในอัตราไม่เกิน ๕ บาทต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน
(๓.) กรณีตรวจกระดาษค าตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ให้ใช้บริการของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้ เบิกจ่ายได้     
เท่าท่ีจ่ายจริง

(3.๑.๒) การสอบแบบอัตนัย  กรรมการผู้ออกข้อสอบและตรวจ
กระดาษค าตอบได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายวิชา ในอัตราไม่เกิน ๓๕ บาท
ต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน

(3.๒) การสอบสัมภาษณ์ กรรมการได้รับเงินค่าตอบแทน ในอัตรา    
ไม่เกิน ๓๕ บาทต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน

(3.๓) การสอบวิชาใดมีการออกข้อสอบท้ังแบบปรนัยและแบบอัตนัย
รวมกัน ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ส าหรับกรรมการที่ออกข้อสอบและ
ตรวจกระดาษค าตอบข้อสอบปรนัยตามหลักเกณฑ์และอัตราข้อ (3.๑.๑) 
และแบบอัตนัยในอัตรากึ่งหนึ่งของหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ (3.๑.๒)

(3.๔) การสอบครั้งใด กรรมการผู้ใดได้รับเงินค่าตอบแทนตามข้อ (3.๑) 
ข้อ (3.๒) และ ข้อ (3.๓) ไม่ถึง ๑,๐๐๐ บาท ให้ได้รับค่าตอบแทน 
๑,๐๐๐ บาท

6. ค่าสมนาคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจในการ
น าขบวน

6.๑ ประธานกรรมการการเลือกตั้ ง 
กรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการ 
เพ่ือการปฏิบัติงาน

6.๒ คณะบุคคลและหรือวัสดุอุปกรณ์   
ที่ส าคัญในการเลือกตั้ง เพ่ือการปฏิบัติงาน  
ของส านักงาน

๑. การปฏิบัติหน้าที่น าขบวนลักษณะส่งต่อเป็นช่วงๆ ให้ เบิกจ่าย       
ในลักษณะเหมาจ่าย อัตราคนละ ๒๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒ คน

๒. การปฏิบัติหน้าที่น าขบวนลักษณะต่อเนื่องเสร็จภารกิจในวันเดียว    
ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย อัตราคนละ ๓๐๐ บาท

๓. การปฏิบัติหน้าที่น าขบวนลักษณะต่อเนื่องระยะเวลาการปฏิบัติ
หน้าที่มากกว่าหนึ่ งวัน ให้ เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายอัตราคนละ      
๓๐๐ บาทต่อวัน และในกรณีจ าเป็นให้เบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกิน       
๑,๒๐๐ บาทต่อคืน โดยให้พักคู่
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7. ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น 
ภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ

- ส าหรับการปฏิบัติงานภายในประเทศ ให้ เบิกจ่ายชั่วโมงละ ๕๐๐-   
๒,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกินวันละ ๑๒,๐๐๐ บาท (ยกเว้นโครงการ หรือ
งานวิจัยให้เบิกจ่ายตามราคาท้องถิ่นไม่เกินวันละ ๑,๐๐๐ บาท
- ส าหรับการปฏิบัติงานในต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามที่
เลขาธิการอนุมัติ

8. ค่าตอบแทนผู้จัดหรือร่วมจัดรายการทาง
สถานี วิทยุกระจายเสียงหรือสถานี วิทยุ
โทรทัศน์

- ครั้งละไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อคน โดยให้เบิกจ่ายได้ในกรณีที่ส านักงานเป็น
ผู้ร่วมจัดรายการหรือได้ช่วงเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

9. ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน - อัตราวันละ ๒๐๐ บาท โดยปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าวันละ ๖ ชั่วโมง      
กรณีไม่ถึง ๖ ชั่วโมง แต่นับไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ให้เบิกจ่ายกึ่งหนึ่ง
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๑. ค่าธรรมเนียม ให้เบิกจ่ายเท่าที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บเท่าที่จ่ายจริง ดังต่อไปนี้

๑. การขอต่อใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ 
๒. การให้บริการของหน่วยงานราชการ หรือของรัฐ หรือของเอกชน 
3. การท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกของส านักงานที่มิใช่
เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน 
4. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

๒. ค่าเบี้ยประกันชีวิต ๑. ส าหรับพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานประจ าในพ้ืนที่ ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
และสตูล รวมถึงจังหวัดอ่ืนที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในลักษณะ
เดียวกัน ดังนี้

๑.๑ ส าหรับ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส ในวงเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ในวงเงินคนละ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง

๑.๒ จังหวัดสตูล ในวงเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์     
ในวงเงินคนละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง

๑.๓ จังหวัดอ่ืนที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบตามที่คณะกรรมการ
หรือส านักงานก าหนด
๒. กรณีพนักงานและลูกจ้าง เดินทางไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่  ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ
สตูล รวมถึงจังหวัดอ่ืนที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยมีวงเงิน    
ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์คนละไม่เกินอัตราตามข้อ 1.1   
และข้อ 1.2 โดยให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง

3 . ก รณี พ นั ก งาน แล ะลู ก จ้ า ง  เดิ น ท างไป ป ฏิ บั ติ ง าน              
ในต่างประเทศ โดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม โดยให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง

๓. ค่าประกันภัยทรัพย์สินของส านักงาน - ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง

4. ค่าด าเนินการของหน่วยงานราชการ หรือของรัฐ 
หรือของเอกชน เช่น การจัดระบบการเบิกจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาล 

- ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง

5. ค่าจัดท าเว็บไซต์ของส านักงาน และส่วนอ่ืน      
ที่เก่ียวข้องในการจัดท าเว็บไซต์

- ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
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6. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ 
ที่เก่ียวกับพระมหากษัตริย์ และ พระบรมวงศานุวงศ์

- ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง

7. ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ

ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามที่หน่วยงานเรียกเก็บ 

8. ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง
ค่าบริการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการเช่า

- การเช่าอาคารเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุต่างๆ 
ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตารางเมตรละห้าร้อยบาท     
ต่อเดือน หรือในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นต้องเช่าในอัตราเกินกว่า
ตารางเมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน ให้เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกิน      
ห้าหมื่นบาทต่อเดือน
- การเช่าที่ดินเพ่ือใช้ในส านักงาน ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
อัตราห้าหมื่นบาทต่อเดือน

๙. ค่าฤชาธรรมเนียมในการด าเนินคดีในศาล ได้แก่
ค่าธรรมเนียมศาล

- เท่าท่ีจ่ายจริง 

10. ค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาล ค่าป่วยการ     
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่ พักของพยาน 
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ  ล่ า ม  แ ล ะ เจ้ า พ นั ก ง า น ศ า ล              
ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ บรรดาที่กฎหมาย
บังคับให้ช าระ

- เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราที่ก าหนดในกฎหมาย 

๑1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการระงับข้อพิพาท
โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ

- เบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการนั้น

๑2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหาย
ยื่นค าขอให้ส านักงานชดใช้ กรณีที่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการ
ปฏิบัติหน้าที่

- เท่าท่ีจ่ายจริง

๑๓. ค่าคัดถ่าย หรือค่าคัดถ่ายและรับรองส าเนา
สรรพเอกสารในการด าเนินคดีในศาล

- เท่าท่ีจ่ายจริง

๑๔. ค่าซ่อมแซม หรือค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
ส านักงาน ที่ เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุด
เสียหายจากการใช้งานให้ท างานได้เป็นปกติ รวมทั้ง 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส านักงานที่ได้รับความ
เสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

- เท่าท่ีจ่ายจริง โดยด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
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๑๕. ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดแมลง 
แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะน าโรคร้ายมาสู่คน 
และให้หมายความรวมถึงการก าจัดเชื้อโรคหรือเชื้อรา 
ตามส านักงานหรือบ้านพักที่ทางส านักงานจัดไว้ให้

- เท่าท่ีจ่ายจริง โดยด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๖. ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของ
ส านักงาน ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล บ้านพัก
ของทางส านักงานกรณีไม่มีผู้พักอาศัย

- เท่าท่ีจ่ายจริง โดยด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๗. ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ
อิ เล็ กทรอนิ กส์  เพ่ื อ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานของ
ส านักงานโดยส่วนรวม

- เท่าท่ีจ่ายจริง โดยด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๘. ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน 

- เท่าท่ีจ่ายจริง

๑๙. ค่าพาหนะกรณีได้รับมอบหมายให้เดินทางไป
ปฏิบัติ งาน ซึ่ งส านักงานไม่สามารถจัดรถยนต์
ส่วนกลางให้ได้

- เท่าท่ีจ่ายจริง โดยมีหลักฐานที่ระบุชัดเจนว่าส านักงานไม่สามารถ
จัดหารถส่วนกลางให้ได้

๒๐. ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์
ของส านักงาน

- เท่าท่ีจ่ายจริง โดยด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

๒๑ . ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ เดินทางไป
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของส านักงาน

- เท่าท่ีจ่ายจริง

๒๒. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจาก
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน กรณีจ าเป็นเร่งด่วน
เป็นการชั่วคราว

- เท่าที่จ่ายจริง โดยด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

๒๓. ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่
ของส านักงาน

- เท่าที่จ่ายจริง โดยด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

๒๔. ค่าโล่ ค่าเข็มแสดงวิทยฐานะ ใบประกาศเกียรติ
คุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของ
รางวัล ของที่ระลึก ส าหรับพนักงานที่เกษียณอายุ 
หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่อง
จากทางส านักงาน รวมถึงผู้เข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรของส านักงานด้วย

- เท่าท่ีจ่ายจริง โดยด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และอัตรา
6. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ 
ที่เก่ียวกับพระมหากษัตริย์ และ พระบรมวงศานุวงศ์

- ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง

7. ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ

ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามที่หน่วยงานเรียกเก็บ 

8. ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง
ค่าบริการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการเช่า

- การเช่าอาคารเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุต่างๆ 
ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตารางเมตรละห้าร้อยบาท     
ต่อเดือน หรือในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นต้องเช่าในอัตราเกินกว่า
ตารางเมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน ให้เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกิน      
ห้าหมื่นบาทต่อเดือน
- การเช่าที่ดินเพ่ือใช้ในส านักงาน ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
อัตราห้าหมื่นบาทต่อเดือน

๙. ค่าฤชาธรรมเนียมในการด าเนินคดีในศาล ได้แก่
ค่าธรรมเนียมศาล

- เท่าท่ีจ่ายจริง 

10. ค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาล ค่าป่วยการ     
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่ พักของพยาน 
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ  ล่ า ม  แ ล ะ เจ้ า พ นั ก ง า น ศ า ล              
ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ บรรดาที่กฎหมาย
บังคับให้ช าระ

- เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราที่ก าหนดในกฎหมาย 

๑1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการระงับข้อพิพาท
โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ

- เบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการนั้น

๑2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหาย
ยื่นค าขอให้ส านักงานชดใช้ กรณีที่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการ
ปฏิบัติหน้าที่

- เท่าท่ีจ่ายจริง

๑๓. ค่าคัดถ่าย หรือค่าคัดถ่ายและรับรองส าเนา
สรรพเอกสารในการด าเนินคดีในศาล

- เท่าท่ีจ่ายจริง

๑๔. ค่าซ่อมแซม หรือค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
ส านักงาน ที่ เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุด
เสียหายจากการใช้งานให้ท างานได้เป็นปกติ รวมทั้ง 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส านักงานที่ได้รับความ
เสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

- เท่าท่ีจ่ายจริง โดยด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
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รายการค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และอัตรา
๒๕. ค่าตรวจสอบเพ่ือการรับรองระบบการท างาน
หรือมาตรฐานการท างานของส านักงาน

- เท่าท่ีจ่ายจริง ที่ผู้รับรองระบบเรียกเก็บ

๒๖. ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพื่อตรวจหา
ส า ร กัมมัน ตภาพรั งสี  และเชื้ อ เอช ไอวี ห รื อ
ค่าฉีดวัคซีนส าหรับการเดินทางเข้าประเทศ ตามท่ี
กฎอนามัยระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก 
หรือตามที่ กรมควบคุม โรคติ ดต่ อ  กระทรวง
สาธารณสุข ก าหนดไว้  เพ่ือประโยชน์ในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และไม่ถือเป็น
สวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ เจ้ าหน้ าที่ ของ
ส านักงานจะใช้สิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบที่ส านักงาน
ก าหนดไว้

- ตามอัตราที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ 
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บัญชีหมายเลข ๓ ค่าสาธารณูปโภค
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านักงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และอัตรา
๑. ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ของ
ส านักงานและบ้านพักของส านักงานที่ไม่มี     
ผู้พักอาศัย 

- เท่าท่ีจ่ายจริง

๒. ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ หรือ
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

- เท่าท่ีจ่ายจริง

๓. ค่าใช้บริการ ค่าติดตั้ง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าบริการต่างๆ เพ่ือ
ปฏิบัติ งานของส านั กงาน ประจ าบ้ านพัก      
ของประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการ
การเลือกตั้ง และเลขาธิการ

- เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

๔. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุสื่อสาร วิทยุติดตามตัว
เป็นต้น

- เท่าท่ีจ่ายจริง

๕. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียม
ที่เก่ียวข้อง

- เท่าท่ีจ่ายจริง

6. ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 . พนั กงานต าแหน่ งประเภทบริห ารระดับสู ง ประเภทวิชาการ 
ระดับทรงคุณวุฒิ เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 4,000 บาท
2 . พนั กงานต าแหน่ งประเภทบริหารระดับต้น  ประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 2,000 บาท
3. พนักงานต าแหนง่ประเภทอ านวยการ เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1,000 บาท
4. หัวหน้ากลุ่มงาน เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 500 บาท

รายการค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และอัตรา
๒๕. ค่าตรวจสอบเพ่ือการรับรองระบบการท างาน
หรือมาตรฐานการท างานของส านักงาน

- เท่าท่ีจ่ายจริง ที่ผู้รับรองระบบเรียกเก็บ

๒๖. ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพื่อตรวจหา
ส า ร กัมมัน ตภาพรั งสี  และเชื้ อ เอช ไอวี ห รื อ
ค่าฉีดวัคซีนส าหรับการเดินทางเข้าประเทศ ตามท่ี
กฎอนามัยระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก 
หรือตามที่ กรมควบคุม โรคติ ดต่ อ  กระทรวง
สาธารณสุข ก าหนดไว้  เพ่ือประโยชน์ในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และไม่ถือเป็น
สวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ เจ้ าหน้ าที่ ของ
ส านักงานจะใช้สิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบที่ส านักงาน
ก าหนดไว้

- ตามอัตราที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ 

310



หน้า   ๒๑
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๐

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยค่ารับรอง  เงินสมนาคุณและเงินการกุศล

พ.ศ.  ๒๕๖๐

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยค่ารับรอง   
เงินสมนาคุณและเงินการกุศลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๕๖/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่ารับรอง   
เงินสมนาคุณและเงินการกุศล  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่ารับรอง  เงินสมนาคุณและ

เงินการกุศล  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งอื่นใด

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ค่ารับรอง”  หมายความว่า  ค่าเลี้ยงรับรอง  ค่าของขวัญ  ค่าของที่ระลึก  ค่าจัดทําเอกสาร

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเก่ียวกับบุคคลหรือคณะบุคคลไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  เยี่ยมชม  ทัศนศึกษา  
ดูงาน  หรือบุคคลที่ทําประโยชน์แก่สํานักงาน  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานพิธี

“ค่าเลี้ยงรับรอง”  หมายความว่า  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ  ที่ไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าเคร่ืองใช้ในการจัดเลี้ยงรับรองและรวมถึงค่าบริการ  ค่าภาษี  และค่าสถานที่  (ถ้ามี) 

“ค่ารับรองพิเศษ”  หมายความว่า  เงินซึ่งสํานักงานจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองรวมถึงค่าเคร่ืองดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์เพื่อรับรองบุคคลในกรณีพิเศษ
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หน้า   ๒๒
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๐

“ค่ารับรองการประชุม”  หมายความว่า  เงินซึ่งสํานักงานจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองสําหรับ   
การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  การประชุมการบริหารงานทั่วไป  การประชุมบุคคลหรือคณะบุคคล  
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือคําสั่ง
เลขาธิการ  รวมถึงการประชุมที่สํานักงานเป็นผู้จัดหรือร่วมจัดเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติงาน

“เงินสมนาคุณ”  หมายความว่า  เงินซึ่งสํานักงานจ่ายให้แก่วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ   
ซึ่งมาบรรยายหรืออภิปรายในโอกาสพิเศษ

“เงินการกุศล”  หมายความว่า  เงินซึ่งสํานักงานจ่ายในงานพิธีและให้รวมถึงค่าพวงมาลัย   
ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงหรีด  พวงมาลาหรือพานพุ่มด้วย

“งานพิธี”  หมายความว่า  งานราชพิธี  งานรัฐพิธี  งานศาสนพิธี  งานวันสําคัญของสํานักงาน  
และให้หมายความรวมถึงงานบําเพ็ญกุศลผู้ทําคุณประโยชน์แก่สํานักงาน   

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและหมายความรวมถึง  
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานครและศูนย์การเรียนรู้การเมือง   
ในระบอบประชาธิปไตย   

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกินกว่า

อัตราที่กําหนดไว้ตามบัญชีหมายเลข  ๑  ถึง  ๕  ทา้ยระเบียบนี้
กรณีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  ศูนย์การเรียนรู้

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานครและ
ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินได้ตามที่
จ่ายจริงไม่เกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายค่ารับรอง
ตามที่ได้รับจัดสรร

กรณีมีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายรายการใดเกินอัตราที่ กําหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้   
ให้ขออนุมัติต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการดําเนินการแต่ละคร้ัง  ทั้งนี้  ให้แสดงเหตุผล
ความจําเป็นประกอบด้วย  ยกเว้นค่าของขวัญหรือของที่ระลึกห้ามมิให้เบิกจ่ายเกินอัตราที่กําหนดไว้ใน
บัญชีหมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๗ การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัด  
ทั้งนี้  ให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมาประกอบการเบิกจ่ายเงิน   
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หน้า   ๒๓
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๐

การเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมให้แนบบัญชีลายมือชื่อ  จํานวนบุคคลที่เข้าร่วมประชุมและ
วาระการประชุม  เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

ในการดําเนินการจัดหาอาหาร  อาหารว่าง  เครื่องดื่มและรายการอื่นใดเก่ียวกับการเลี้ยงรับรอง
และการดําเนินการจัดหาเก่ียวกับงานพิธี  ไม่อยู่ภายใต้บังคับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการพัสดุ

ข้อ ๘ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เลขาธิการเสนอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามควรแก่กรณี

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐
ศุภชัย  สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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บัญชีหมายเลข ๑ ค่ารับรอง
บัญชีท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยค่ารับรอง เงินสมนาคุณและเงินการกุศล พ.ศ. 2560 

ลําดับที่ รายการ อัตราตามที่จ่ายจริงไม่เกิน

1 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
    1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับ

การรับรองในสํานักงานหรือสถานท่ี
ราชการ

    1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับ
การร ับ รอง ในสถานที ่อื ่นที ่ไ ม ่ใ ช่
สํานักงานหรือสถานท่ีราชการ

    1 .3  ค ่าอาหารสํ าหร ับการร ับรอง ใน
สํานักงานหรือสถานท่ีราชการ

    1 .4  ค ่าอาหารสํ าหร ับการร ับรอง ใน
สถานที ่อื ่นที ่ไม ่ใ ช ่สํ าน ักงานหร ือ
สถานที่ราชการ

50 บาท ต่อคนต่อคร่ึงวัน

100 บาท ต่อคนต่อครึ่งวัน

200 บาท ต่อคนต่อมื้อ

400 บาท ต่อคนต่อมื้อ

2 ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก สําหรับ
- หัวหน้าคณะบุคคล
- ผู้ติดตาม
- บุคคล

3,000 บาท
2,000 บาท
1,000 บาท
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บัญชีหมายเลข 2 ค่ารับรองพิเศษ
บัญชีท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยค่ารับรอง เงินสมนาคุณและเงินการกุศล พ.ศ. 2560 

ลําดับที่ รายการ อัตราตามที่จ่ายจริงไม่เกิน

1 
2 
3 
4 
5 

ค่าอาหารเช้า (รวมค่าเคร่ืองด่ืม) 
ค่าอาหารกลางวัน (รวมค่าเครื่องด่ืม) 
ค่านํ้าชาบ่าย
ค่าคอกเทล (รวมค่าเคร่ืองด่ืม) 
ค่าอาหารค่ํา (รวมค่าเคร่ืองด่ืม) 

200 บาทต่อคนต่อมื้อ
500 บาทต่อคนต่อมื้อ
120 บาทต่อคนต่อมื้อ
250 บาทต่อคนต่อมื้อ
800 บาทต่อคนต่อมื้อ
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บัญชีหมายเลข 3 ค่ารับรองการประชุม
บัญชีท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยค่ารับรอง เงินสมนาคุณและเงินการกุศล พ.ศ. 2560 

ลําดับที่ รายการ อัตราตามที่จ่ายจริงและหลักเกณฑ์

1 การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าอาหารรวมกับค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ไม่เกินวันละ 450 บาทต่อคน

2 การประชุมการบร ิหารงานทั ่วไปของสําน ักงาน  
หรือส่วนงานระดับสํานักขึ้นไป                            

ค่าอาหารรวมกับค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ไม่เกินวันละ 200 บาทต่อคน  

3 การประชุมบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติคณะกรรมการ
การเลือกต้ังหรือคําสั่งเลขาธิการ  

(1 )  ค ่าอาหารว ่า งและ เค รื ่อ ง ดื ่ม ไม ่เ ก ิน  
50 บาท ต่อคนต่อครึ่งวัน

(2)  ค่าอาหาร ไม่เกิน ๑00 บาทต่อคนต่อมื้อ  
โดยให้ผู ้จ ัดเสนอขออนุมัติต ่อผู ้ม ีอํานาจ
อน ุม ัต ิการจ ่ายเง ินเพื ่อพ ิจารณาอนุม ัติ
ก่อนดําเนินการประชุมแต่ละครั้ง กรณีมี
การประชุมคาบเก่ียวมื้ออาหาร    

                                                        
4 กรณีได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินตาม

ระเบียบน้ีให้จัดประชุมงานอ่ืนๆนอกเหนือจาก 1 – 3 
ใ ห ้ใ ช ้อ ัต ร า แล ะหล ัก เ กณฑ ์ต า ม ร า ยก า ร
ลําดับที่ 3 
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บัญชีหมายเลข 4 เงินสมนาคุณ

บัญชีท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยค่ารับรอง เงินสมนาคุณและเงินการกุศล พ.ศ. 2560 

รายการ อัตราตามที่จ่ายจริง

เงินสมนาคุณ ไม่เกิน ๒,๐00 บาทต่อชั่วโมง
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บัญชีหมายเลข 5 เงินการกุศล
บัญชีท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยค่ารับรอง เงินสมนาคุณและเงินการกุศล พ.ศ. 2560 

ลําดับที่ รายการ อัตราตามที่จ่ายจริง

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคร้ัง

2 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
พวงหรีด   พวงมาลาหรือพานพุ่ม

ไม่เกิน ๑,๕00 บาทต่อครั้ง
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หน้า   ๕
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๕๗

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน

พ.ศ.  ๒๕๕๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเบ้ียประชุมกรรมการ
อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ให้มีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑/๒๕๕๗  
ลงวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗  ลงวันที่  
๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  มาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐  (๒)  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๓๒  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๘๖/๒๕๕๗  เม่ือวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  
อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  

พ.ศ.  ๒๕๕๒
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓
(๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๗
ข้อ ๔ บรรดาประกาศ  คําสั่ง  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจํากรุงเทพมหานคร
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการซ่ึงได้รับการแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

ระเบียบ  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการ  ซึ่งแต่งตั้งโดย
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการ
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“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามบทบัญญัติ  
แห่งกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ
ซึ่งแต่งตั้งโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย

“อนุกรรมการ”  หมายความว่า  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
“คณะทํางาน”  หมายความว่า  คณะทํางานซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ระเบียบ  

หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงคณะทํางานซึ่งแต่งตั้งโดยนายทะเบียน
พรรคการเมืองโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย

“ผู้ทํางาน”  หมายความว่า  ผู้ทํางานในคณะทํางาน
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบน้ี
กรณีจําเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือต้องปฏิบัตินอกเหนือระเบียบนี้  หรือการเบิกจ่าย

เบี้ยประชุมนอกเหนือจากอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หมวด  ๑
บททั่วไป

ข้อ ๗ กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ที่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมตามบัญชีอัตรา
เบี้ยประชุมท้ายระเบียบนี้  มีดังต่อไปนี้

(๑) กรรมการท่ีปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และกรรมการที่ปรึกษา
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองจํานวนไม่เกิน  ๓  คน  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก   
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

(๒) กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือ
กรรมการหรืออนุกรรมการ  ซึ่งแต่งตั้งโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเป็นหลัก  ที่ได้มอบหมาย
ให้พิจารณาและเสนอความเห็นหรือให้ดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แต่ไม่รวมถึงคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  คณะกรรมการกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  คณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

(๓) กรรมการซึ่ งได้รับการแต่งตั้ ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ งหรือนายทะเบียน
พรรคการเมืองโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ที่ได้มอบหมายให้พิจารณาและเสนอ
ความเห็นหรือให้ดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่เป็นการเฉพาะ   
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(๔) อนุกรรมการซ่ึงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ  ตาม  (๒)  หรือ  (๓)  โดยความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(๕) ผู้ทํางานซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือผู้ทํางานซึ่งแต่งตั้ง   
โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ที่ได้มอบหมาย
ให้ดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหน่ึง

(๖) กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๗) กรรมการ  อนุกรรมการ  ผู้ทํางาน  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้ง   

โดยอัตราเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรตามที่ได้มอบหมายให้
ดําเนินการในแต่ละกรณี  ซึ่งต้องไม่เกินอัตราเบี้ยประชุมตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖) 

หมวด  ๒
องค์ประชุม

ข้อ ๘ การประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  ต้องมีกรรมการ  
อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางานร่วมประชุมอย่างน้อยก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือ
ผู้ทํางานทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิเบิกเบ้ียประชุมตามระเบียบนี้

ข้อ ๙ การประชุมตามระเบียบนี้  ไม่รวมถึงการประชุมโดยวิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี  
ที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียง

หมวด  ๓
เบี้ยประชุม

ข้อ ๑๐ ให้กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งตามอัตรา
ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานตามระเบียบนี้   
ให้เบิกเบ้ียประชุมเป็นรายครั้ง  โดยไม่เกินเดือนละสี่คร้ัง  เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดไว้
เปน็อย่างอื่น

ข้อ ๑๒ กรรมการ  อนุกรรมการ  ผู้ทํางาน  เลขานุการ  ให้ได้รับเบ้ียประชุมสําหรับ
การประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานน้ัน  แล้วแต่กรณี  เพียงคร้ังเดียวในหนึ่งวัน

ข้อ ๑๓ บุคคลภายนอกที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบให้เชิญเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  ให้ได้รับเบ้ียประชุมเท่ากับกรรมการ  อนุกรรมการ  
หรือผู้ทํางาน
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ข้อ ๑๔ กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ที่แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจากสํานักงานไม่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม  เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาแล้วเห็นควรให้เบิกเบ้ียประชุมได้

กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ซึ่งได้รับค่าสํานวนตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด  หรือค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับ
เบี้ยประชุมไม่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม

ข้อ ๑๕ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการให้ได้รับเ บ้ียประชุมเป็นรายคร้ังตามอัตรา
ท้ายระเบียบนี้  โดยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินหนึ่งคน  และผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิ
ได้รับเบ้ียประชุมไม่เกิน  ๒  คน

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการที่แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
จากสํานักงานไม่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม

กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางานผู้ใดเป็นเลขานุการด้วย  ให้เบิกเบี้ยประชุมได้เพียง
ตําแหน่งเดียว

ข้อ ๑๖ ประธานกรรมการการเลือกตั้ งหรือกรรมการการเลือกตั้ งซึ่ งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม  เว้นแต่เป็น
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  ที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้แต่งตั้ง

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการ  หรือประธานอนุกรรมการ  หรือหัวหน้าคณะทํางาน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ให้ผู้ซึ่งทําหน้าที่ประธานในท่ีประชุมได้รับเบ้ียประชุมในอัตราเดียวกับ
ประธานในคณะนั้น

ข้อ ๑๘ กรณีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ไม่อาจเข้าประชุมได้
และให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้

(๑) การแต่งตั้ งกรรมการโดยตําแหน่ง  และผู้ดํารงตําแหน่งนั้นไม่อาจเข้าประชุมได้   
ผู้เข้าประชุมแทนซึ่งเป็นผู้มีอํานาจทําหน้าที่แทนตามกฎหมาย  จึงจะมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม

(๒) การแต่งตั้งกรรมการโดยตําแหน่งหรือผู้แทน  ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งนั้นไม่อาจเข้าประชุมได้
และได้แต่งตั้งผู้แทน  การแต่งตั้งผู้แทนต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร  จึงจะมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม

(๓) การแต่งตั้งตัวบุคคล  รวมถึงแต่งตั้งตัวบุคคลพร้อมตําแหน่ง  ถ้าบุคคลน้ันมิได้เข้าประชุม  
ผู้เข้าประชุมแทนไม่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม

(๔) การแต่งตั้งตัวบุคคลหรือผู้แทน  ถ้าบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการไม่อาจเข้าประชุมได้
และได้แต่งตั้งผู้แทน  การแต่งตั้งผู้แทนนั้นจะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร  จึงจะมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม
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หน้า   ๙
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๕๗

ผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าประชุมแทนตาม  (๑)  (๒)  และ  (๔)  ให้มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม
เพียงคนเดียวในการประชุมคร้ังนั้น

หมวด  ๔
การเบิกจ่าย

ข้อ ๑๙ หลักฐานการจ่ายเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗
ศุภชัย  สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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หน้า   ๖
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน   

(ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๘

โดยที่ปัจจุบันในการประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ได้ใช้ความรู้ความสามารถ  ความวิริยะอุตสาหะ  เสียสละ  และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นสําคัญ  จึงเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามหลักการของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ในการประชุมครั้งที่  ๕๒/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  
อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

เบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใชค้วามต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๒ กรรมการ  อนุกรรมการ  ผู้ทํางาน  เลขานุการ  หรือผู้ช่วยเลขานุการ  ในคณะกรรมการ  

หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายคร้ังเฉพาะครั้งที่มาประชุม   
ในการประชุมแต่ละคณะให้ได้รับเบ้ียประชุมเพียงคร้ังเดียวในหนึ่งวัน  และในวันหนึ่งให้เบิกเบ้ียประชุม
ได้ไม่เกินสองคณะ” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย
เบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๔ กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ที่แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจากสํานักงาน  มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมคร่ึงหน่ึงของอัตราเบ้ียประชุม
ของกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ทา้ยระเบียบนี้

กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ซึ่งได้รับค่าสํานวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด  หรือค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับเบี้ยประชุม   
ไม่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม” 
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หน้า   ๗
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๕  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
เบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๕ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายคร้ังตามอัตรา
ท้ายระเบียบนี้  โดยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินหนึ่งคน  และผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับ
เบี้ยประชุมไม่เกิน  ๒  คน

กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางานผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วย  ให้เบิกเบี้ยประชุม
ได้เพียงตําแหน่งเดียว” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘
ศุภชัย  สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยเบี้ยประชุมกรรมการ  อนกุรรมการ  หรอืผู้ท างาน  (ฉบบัที่  ๓)

พ.ศ.  ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  
อนุกรรมการ  หรือผู้ท างาน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เพื่อให้มีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบัน

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  
อนุกรรมการ  หรือผู้ท างาน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุม

กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ท างาน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ  ๙  การประชุมตามระเบียบนี้  ให้รวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการ   คณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างาน

ตามวรรคหนึ่ง  ต้องจัดประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เรื่อง  มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

ประกาศ  ณ  วนัที่  10  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕64
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๖๔
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หน้า   ๒๔
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   

พ.ศ.  2561 

โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕2  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕6๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุม   
คร้ังที่  14/๒๕61  เม่ือวันที่  27  มีนาคม  2561  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และหมายความรวมถึง  

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  และส่วนงานท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดตั้งขึ้นในลักษณะเดียวกันด้วย

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครและหัวหน้าส่วนงานท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดตั้งขึ้นในลักษณะเดียวกันด้วย

“บุคลากรของสํานักงาน”  หมายความว่า  พนักงานและลูกจ้างตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและให้หมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนจากสํานักงานด้วย

“การฝึกอบรม”  หมายความว่า  การอบรม  การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ   
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  การบรรยายพิเศษ  การฝึกศึกษา  การดูงาน  การฝึกงาน  
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัด   
ที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยไม่มีการรับ
ปริญญา
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หน้า   ๒๕
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑

“การฝึกอบรมระดับปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  การฝึกอบรมท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรม   
เกินก่ึงหนึ่งเป็นพนักงานตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  
พนักงานตําแหน่งประเภทปฏิบัติงานระดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ระดับชํานาญงานพิเศษ  
ลูกจ้าง  และผู้ดํารงตําแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่า

“การฝึกอบรมระดับบริหาร”  หมายความว่า  การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่ง
เป็นพนักงานตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  ระดับสูง  พนักงานตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  
ระดับสูง  พนักงานตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ระดับทรงคุณวุฒิ  และผู้ดํารงตําแหน่ง
ที่มีชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่า   

“การฝึกอบรมบุคคลภายนอก”  หมายความว่า  การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่ง
มิใช่บุคลากรของสํานักงาน   

“ผู้เข้ารับการฝึกอบรม”  หมายความรวมถึง  บุคลากรของสํานักงานหรือบุคคลซึ่งมิใช่บุคลากร
ของสํานักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมด้วย

“การดูงาน”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์   
ซึ่งกําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีการดูงาน  ก่อน  ระหว่าง  หรือหลังการฝึกอบรม
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  บุคลากรของสํานักงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้  
และให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วย

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เสนอเลขาธิการวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีมิได้กําหนดไว้หรือมีเหตุสมควร  คณะกรรมการอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความ

ในระเบียบนี้ได้

หมวด  ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบนี้
การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มิใช่บุคลากรของสํานักงานเป็นเจ้าหน้าที่

เพื่อปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ได้
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หมวด  ๒
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่  ๑
ค่าใช้จ่ายของส่วนงานที่จัดการฝึกอบรม

ข้อ 7 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่สํานักงานเป็นผู้จัด  หรือจัดร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชน  ต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ  เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้

การจัดการฝึกอบรมที่สํานักงานเป็นผู้จัดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมได้  ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดการฝึกอบรม
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  การฝึกอบรม
(๓) ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์
(๔) ค่าประกาศนียบัตร
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์
(๖) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม
(๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

(๑๐) ค่ากระเป๋าหรือส่ิงที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๑๑) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร
(๑๓) ค่าอาหาร
(๑๔) ค่าเช่าที่พัก
(๑๕) ค่าพาหนะ
(๑๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นต่อการฝึกอบรมตามท่ีเลขาธิการให้ความเห็นชอบ
ค่าใช้จ่ายตาม  (๑)  ถึง  (๙)  และ  (16)  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ตามความจําเป็น  เหมาะสม  

และประหยัด
ค่าใช้จ่ายตาม  (๑๐)  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินอัตราใบละสามร้อยบาท
ค่าใช้จ่ายตาม  (๑๑)  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  แห่งละไม่เกินสามพันบาท
ค่าใช้จ่ายตาม  (๑๒)  ถึง  (๑๕)  ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
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ในการจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการจัดการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ให้ดําเนินการตามกฎหมาย  
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนั้น   

ข้อ 8 ให้ เลขาธิการมีอํานาจในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการฝึกอบรมตามความจําเป็นและเหมาะสม  ภายใต้หลักเกณฑ์  อัตรา  และวิธีการเบิกจ่าย   
ตามระเบียบนี้

เพื่อประโยชน์ของสํานักงาน  เลขาธิการอาจกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย  วงเงินงบประมาณ  และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมท้ายระเบียบนี้  เพื่อควบคุม
และกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมให้มีการใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นและเหมาะสมก็ได้

ข้อ 9 การเดินทางไปจัดการฝึกอบรมหรือการเข้ารับการฝึกอบรม  ต้องได้รับอนุมัติ   
จากผู้มีอํานาจอนุมัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  
โดยให้พิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานตามจํานวน
ที่เห็นสมควร  และให้พิจารณาในด้านงบประมาณประกอบด้วย

ข้อ 10 บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้  ได้แก่
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  แขกผู้มีเกียรติ  และผู้ติดตาม
(๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๓) ผู้สังเกตการณ์
(๔) วิทยากร
(๕) เจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหน่ึงให้สํานักงานเป็นผู้เบิกจ่าย  แต่ถ้าจะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วน

จากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ให้ทําได้เม่ือสํานักงานร้องขอ  และหน่วยงานต้นสังกัด
ตกลงยินยอม   

ข้อ 11 การเทียบตําแหน่งของบุคคลตามข้อ  10  ที่ มิได้เป็นบุคลากรของสํานักงาน   
เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดงันี้   

(๑) บุคคลท่ีเคยเป็นบุคลากรของรัฐหรือบุคลากรของสํานักงานมาแล้ว  ให้เทียบตามระดับตําแหน่ง  
หรือชั้นยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือออกจากงาน  แล้วแต่กรณี   

(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบระดับตําแหน่งไว้แล้ว
(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมระดับบริหารให้เทียบเท่าพนักงานตําแหน่งบริหารระดับสูง  

สําหรับวิทยากรในการฝึกอบรมระดับปฏิบัติงานและวิทยากรในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ให้เทียบเท่า
พนักงานตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น

(๔) นอกจาก  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้เลขาธิการพิจารณาเทียบตําแหน่งตามความเหมาะสม
ข้อ ๑2 การเทียบตําแหน่งของบุคคลตามข้อ  ๑0  (๒)  ที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ  เพื่อเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ให้สํานักงานเทียบตําแหน่งได้  ดังนี้
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(๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมระดับบริหาร  ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิของพนักงาน
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

(๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมระดับปฏิบัติงาน  ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิของพนักงาน
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น   

ข้อ 13 การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่  ที่พัก  หรือที่ปฏิบัติงาน  
ไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมของบุคคลตามข้อ  10  ให้เบิกจ่ายตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน   

สําหรับบุคคลใดที่มิได้กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายไว้ในระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ให้เทียบตําแหน่งการเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ  11  
หรือข้อ  12  ก่อน  และให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินสิทธิตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานและในกรณีค่าใช้จ่ายลักษณะใดต้องขออนุมัติ  หรือขออนุญาตก่อน  ให้นําข้อ  7  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 14 การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา  ดังน้ี
(๑) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
 (ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่ มีลักษณะเป็นการบรรยาย  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร   

ได้ไม่เกินหนึ่งคน
 (ข) ชั่วโมงการฝึกอบรมท่ีมีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ  ให้จ่าย   

ค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินห้าคน  โดยรวมถึงผู้ดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกับ
วิทยากรด้วย

 (ค) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ  แบ่งกลุ่มอภิปราย  
หรือสัมมนา  หรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม  ซึ่งได้ กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม   
และจําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่ม  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละสองคน

 (ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  
ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจํานวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์

 (จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรม  ให้นับตามเวลาที่ กําหนดในตารางการฝึกอบรม   
โดยไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีกําหนดเวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที  กรณีกําหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาที  แต่ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้านาที  ให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ก่ึงหนึ่ง

(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร  ให้วิทยากรสําหรับการฝึกอบรมทุกประเภทและทุกระดับ
การฝึกอบรมได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรในอัตราไม่เกินชั่วโมงละสองพันบาท  โดยให้เลขาธิการ   
มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกําหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรตามแต่ละประเภท
หรือระดับการฝึกอบรมให้เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  
ประกอบด้วย   
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หากมีกรณีที่จําเป็นต้องให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรในอัตราสูงกว่าชั่วโมงละสองพันบาท  
ให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการพิจารณาเป็นรายกรณี   

การฝึกอบรมที่สํานักงานจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  ถ้าวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรจาก
หน่วยงานอื่นแล้ว  ให้สํานักงานงดเบิกค่าสมนาคุณวิทยากร

(๓) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร  ให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร  เอกสารหมายเลข  ๑  
ท้ายระเบียบนี้  เป็นหลักฐานการจ่าย

ข้อ 15 ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ  10   
ให้สํานักงานเบิกค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้

ข้อ 16 ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ มีการจัดที่พักและออกค่าเช่าที่พัก
ให้แก่บุคคลตามข้อ  10  ให้สํานักงานเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พัก  
ตามบัญชีหมายเลข  ๒  และบัญชีหมายเลข  ๓  ท้ายระเบียบนี้และตามหลักเกณฑ์  ดังนี้

(๑) การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนข้ึนไปโดยให้พักห้องพักคู่
กรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถดําเนินการได้ให้ขออนุมัติต่อเลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(๒) การจัดที่พักให้ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระดับไม่สูงกว่าพนักงานตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  พนักงานตําแหน่งประเภท
ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ระดับชํานาญงานพิเศษ  ลูกจ้าง  และผู้ดํารงตําแหน่ง
ที่มีชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่า  ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนข้ึนไปโดยให้พักห้องพักคู่  เว้นแต่
เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้  เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้  ส่วนผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น  ระดับสูง  พนักงานตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  ระดับสูง  พนักงานตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ระดับทรงคุณวุฒิ  และผู้ดํารงตําแหน่งที่ มีชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ
เทียบเท่า  จะจัดให้พักห้องพักคนเดียวก็ได้  

(๓) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม
หรือวิทยากร  ให้พักห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้  และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง   

ข้อ 17 กรณีสํานักงานจัดยานพาหนะในการฝึกอบรมให้หรือรับผิดชอบค่ายานพาหนะสําหรับบุคคล
ตามข้อ  10  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้

(1) กรณีใช้ยานพาหนะของสํานักงานหรือกรณียืมยานพาหนะจากส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืน
ให้เบิกค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง

(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจําทาง  การเบิกจ่ายค่ายานพาหนะให้เป็นไปตามระดับการฝึกอบรม
ตามสิทธิของพนักงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
โดยอนุโลม  ดังนี้   
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 (ก) การฝึกอบรมระดับปฏิบัติงาน  ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของพนักงานตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับชํานาญงาน

 (ข) การฝึกอบรมระดับบริหาร  ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของพนักงานตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง

 (ค) การฝึกอบรมสําหรับบุคคลภายนอก  ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของพนักงาน
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น  เหมาะสม  และประหยัด
(๓) กรณีเช่าเหมายานพาหนะ  ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น  

เหมาะสม  และประหยัด
(๔) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อ ยู่ในท้องที่ เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม  จะเบิกจ่ายเงิน   

ค่าพาหนะรับจ้างไป - กลับ  หรือเงินชดเชยกรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัวให้แก่วิทยากรแทนการจัด   
รถรับส่งวิทยากรได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานโดยอนุโลม  โดยให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงิน
สําหรับวิทยากร  เอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานการจ่าย

ข้อ 18 กรณีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรของสํานักงานและบุคลากรของรัฐ  ถ้าสํานักงาน
ไม่จัดอาหาร  ที่พัก  หรือยานพาหนะท้ังหมด  หรือจัดให้บางส่วน  ให้สํานักงานเบิกค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด
หรือเฉพาะส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ  10  แต่ถ้าบุคคลตามข้อ  10  (2)  หรือ  (3)  เป็นบุคลากรของรัฐ   
ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ยกเว้น

(๑) ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ  16   
(๒) ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ให้คํานวณเวลาเพื่อเบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทางโดยให้นับตั้งแต่เวลา   

ที่เดินทางออกจากสถานท่ีอยู่หรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานท่ีปฏิบัติงาน
ตามปกติ  แล้วแต่กรณี  โดยให้นับย่ีสิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน  ถ้าไม่ถึงย่ีสิบสี่ชั่วโมง  หรือเกินย่ีสิบสี่ชั่วโมง
และส่วนที่ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินย่ีสิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินกว่าสิบชั่วโมงให้ถอืเป็นหนึ่งวัน  แล้วนําจํานวน
วันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทางเหมาจ่ายต่อวันเพื่อเป็นค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ในกรณีที่
สํานักงานจัดอาหารบางมื้อในระหว่างการฝึกอบรม  ให้หักเบ้ียเลี้ยงเดินทางที่ คํานวณได้ในอัตรา
ม้ือละหน่ึงในสามของอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทางเหมาจ่ายต่อวัน

ข้อ 19 การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ถ้าสํานักงานไม่จัดอาหาร  ที่พัก  หรือ
ยานพาหนะทั้งหมด  หรือจัดให้บางส่วน  ให้สํานักงานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่บุคคลตามข้อ  10   
ที่ เป็นบุคลากรของสํานักงานหรือบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ข้อ   18  และให้สํานักงาน   
เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ  10  ที่มิได้เป็นบุคลากรของสํานักงาน
หรือบุคลากรของรัฐ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้
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(๑) ค่าอาหาร
 (ก) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้สองมื้อ  ให้เบิกจ่ายค่าอาหารได้ไม่เกินคนละหนึ่งร้อยบาทต่อวัน
 (ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้หนึ่งม้ือ  ให้เบิกจ่ายค่าอาหารได้ไม่เกินคนละสองร้อยบาทต่อวัน
 (ค) การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารทั้งสามม้ือ  ให้เบิกจ่ายค่าอาหารได้ไม่เกินคนละสามร้อยบาทต่อวัน
(๒) ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละเจ็ดร้อยบาทต่อวัน
(3) ค่าพาหนะเดินทาง  ให้เบิกจ่ายตามสิทธิของพนักงานตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อนี้  ให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  

เอกสารหมายเลข  ๒  ท้ายระเบียบนี้  เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
ข้อ 20 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่สํานักงานได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมด

จากหน่วยงานภายในประเทศ  ต่างประเทศ  หรือระหว่างประเทศ  ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  ส่วนกรณีที่
สํานักงานได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน  ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้

ข้อ 21 กรณี สํานักงานจ้างจัดการฝึกอบรมในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม   
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ดําเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินการจ้างตามหลักเกณฑ์   
และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้   

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ 22 ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม  และรายงานต่อเลขาธิการภายในหกสิบวัน   

นับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม

ส่วนที่  ๒
ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ข้อ 23 ในการส่ งบุคลากรของสํานักงานเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่ วยงานภายนอก   
เป็นผู้จัดการฝึกอบรม  ให้เลขาธิการ  หรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติเฉพาะ  ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่   
ที่ เก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานตามจํานวนที่ เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงความจําเป็น   
และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ   

ข้อ 24 ค่าใช้จ่ายที่ เป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกัน   
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่หน่วยงานภายนอกผู้จัดการ
ฝึกอบรมเรียกเก็บ
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หน้า   ๓๒
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑

ข้อ 25 กรณี ค่าใช้จ่ายตามข้อ  24  ได้รวมค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะ   
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไว้ทั้งหมด  หรือผู้จัดการฝึกอบรมได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าอาหาร   
ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะทั้งหมดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมงดเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ  24  ไม่รวมค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะ  หรือรวมไว้บางส่วน  
หรือผู้จัดการฝึกอบรมไม่รับผิดชอบค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะทั้งหมด  หรือรับผิดชอบ
ให้บางส่วน  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด  หรือเฉพาะส่วนที่ขาด  หรือส่วนที่
ผู้จัดการฝึกอบรมมิได้รับผิดชอบให้  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  18 

ข้อ 26 ในกรณีที่บุคลากรของสํานักงานได้รับอนุมัติให้เดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม   
ในต่างประเทศ  โดยหน่วยงานหรือองค์กรผู้จัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  
ส่วนกรณีหน่วยงานหรือองค์กรผู้จัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมบางส่วน   
ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่หน่วยงานหรือองค์กรผู้จัดไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
โดยให้ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ภายใต้เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีหน่วยงานหรือองค์กรผู้จัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารเคร่ืองบินไปกลับต่ํากว่าสิทธิที่ได้รับ  
ก็ให้เบิกจ่ายค่าโดยสารเคร่ืองบินเฉพาะส่วนที่ขาดไม่เกินที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ได้รับ  ส่วนกรณีหน่วยงาน
หรือองค์กรผู้จัดรับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว  ให้เบิกจ่ายค่าโดยสารเคร่ืองบิน   
อีกหนึ่งเที่ยวตามสิทธิที่พึงได้รับไม่เกินที่จ่ายจริง

(๒) กรณีมีการจัดที่พักให้  ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก  แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พัก   
ต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ  ให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง  แต่ต้องไม่เกินสิทธิ  
ที่พึงได้รับ

(๓) กรณีหน่วยงานหรือองค์กรผู้จัดรับผิดชอบค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางให้  ให้งดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ถ้าค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ  ให้เบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางเฉพาะส่วนที่ขาด  ส่วนกรณี
มีการจัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรม  ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามหลักเกณฑ์ข้อ  18 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามวรรคหน่ึง  ให้จัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบรายละเอียด  
ค่าใช้จ่ายกรณีที่เป็นความร่วมมือ  เอกสารหมายเลข  ๓  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมแนบสําเนาหนังสือของ
สํานักงานหรือหน่วยงานหรือองค์กรผู้จัดเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  และกรณีหน่วยงาน
หรือองค์กรผู้จัดไม่ได้ระบุวงเงินค่าใช้จ่ายที่รับผิดชอบให้ไว้  ให้คํานวณเงินค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้
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หน้า   ๓๓
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑

ข้อ 27 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมท่ีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดการฝึกอบรม  
จัดทํารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอเลขาธิการภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันเดินทางกลับ
ถึงสํานักงาน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 28 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมซ่ึงได้รับอนุมัติก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้   
ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์เดิมต่อไปจนแล้วเสร็จ

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑
ศุภชัย  สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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๑

บัญชีหมายเลข ๑
หน่วย : บาท/วัน/คน

อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม

i

ระดับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในสถานที่ของทางราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน

ในประเทศ
ในต่าง 

ประเทศ

ในประเทศ
ในต่าง 

ประเทศ
จัดครบ          
ทุกมื้อ

(สามมื้อ)

จัดไม่ครบ          
ทุกมื้อ

จัดครบ             
ทุกมื้อ

(สามมื้อ)

จัดไม่ครบ
ทุกมื้อ

๑. ระดับปฏิบัติงาน /
      บุคคลภายนอก

ไม่เกิน 
๘๐๐

ไม่เกิน 
๖๐๐

ไม่เกิน
๓,๐๐๐

ไม่เกิน
๑,๐๐๐ 

ไม่เกิน  
๘๐๐

ไม่เกิน
๓,๐๐๐

๒. ระดับบริหาร ไม่เกิน
๑,๐๐๐

ไม่เกิน 
๘๐๐

ไม่เกิน 
๓,๐๐๐  

ไม่เกิน
๑,๒๐๐ 

ไม่เกิน             
๑,๐๐๐

ไม่เกิน  
๓,๐๐๐
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๒

บัญชีหมายเลข ๒
หน่วย : บาท/วัน/คน

อัตราค่าเช่าที่พักการฝึกอบรมในประเทศ

i
ระดับการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พักคนเดียว ค่าเช่าที่พักคู่

๑.  ระดับปฏิบัติงาน/
กก       บุคคลภายนอก ไม่เกิน ๑,๖๐๐ บาท ไม่เกิน ๑,๑๒๐ บาท

๒.  ระดับบริหาร ไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท ไม่เกิน ๑,๗๕๐ บาท

หมายเหตุ   :
(๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานที่   

พักแรมเรียกเก็บกรณีท่ีผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
(๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ

กรณีผู้เช่าเข้าพักรวมกันตั้งแต่สองคนข้ึนไป
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๓

บัญชีหมายเลข ๓
หน่วย : บาท/วัน/คน

อัตราค่าเช่าที่พักการฝึกอบรมในต่างประเทศ 

i
ระดับการฝึกอบรม ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่

๑. ระดับปฏิบัติงาน ไม่เกิน ๖,๐๐๐  บาท ไม่เกิน ๔,๒๐๐ บาท

๒. ระดับบริหาร ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๕,๖๐๐ บาท

หมายเหตุ   :
(๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่ งห้องที่สถานที่   

พักแรมเรียกเก็บกรณีท่ีผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
(๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ

กรณีผู้เช่าเข้าพักรวมกันตั้งแต่สองคนข้ึนไป
(๓) ค่าเช่าห้องพักในประเทศ รัฐ เมือง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพ่ิมขึ้นอีก

ไม่เกินร้อยละ 40 ได้แก่
(3.1) ญี่ปุ่น
(3.2)  สาธารณรัฐฝรั่งเศส
(3.3)  สหพันธรัฐรัสเซีย
(3.4)  สมาพันธรัฐสวิส
(3.5)  สาธารณรัฐอิตาลี
(3.6)  สาธารณรัฐออสเตรีย

(๔) ค่าเช่าห้องพักในประเทศ รัฐ เมือง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพ่ิมขึ้นอีกไม่
เกินร้อยละ 25 ได้แก่
(4.1) ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
(4.2)  ราชอาณาจักรสเปน
(4.3)  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(4.4)  สหรัฐอเมริกา
(4.5)  สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
(4.6)  สาธารณรัฐโปรตุเกส
(4.7)  สาธารณรัฐสิงคโปร์
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๔

เอกสารหมายเลข ๑
ใบส าคัญรับเงิน
ส าหรับวิทยากร

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
โครงการ/หลักสูตร.................................................
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ..........

        ข้าพเจ้า........................................................อยู่บ้านเลขที่...............................................................
ต าบล...................................อ าเภอ.................................................จังหวัด.................................................
ได้รับเงินจาก...............................................................................................................................................
ดังรายการต่อไปนี้

รายการ จ านวนเงิน

บาท       

จ านวนเงิน (ตัวอักษร)................................................................................................................

ลงช่ือ..........................................................ผูร้ับเงิน

ลงช่ือ........................................................ผูจ้่ายเงิน
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๖

เอกสารหมายเลข ๓
แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีท่ีเป็นความร่วมมือ

ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับ.................................................

โครงการ/หลักสูตร.........................................................ณ ประเทศ......................... ..............................
ตั้งแต่วันที่..................................... .................................ถึงวนัที่............. ................................................
ชื่อ........................................................................ .......................................................
ต าแหน่ง.................................................ฝ่าย.................................ส านัก........ ........................................

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับความร่วมมือ
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง.........................................................  จ านวนเงิน .........................บาท
๒. ค่าเช่าที่พัก อัตราวันละ .......................... บาท จ านวน...............วัน จ านวนเงิน ........................บาท
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ............................บาท จ านวน...............วัน จ านวนเงิน .........................บาท
๔. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพักถึงสนามบินในประเทศ              จ านวนเงิน .........................บาท
๕. ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินในประเทศ         จ านวนเงิน .........................บาท
๖. ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินต่างประเทศ         จ านวนเงิน .........................บาท
๗. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา         จ านวนเงิน .........................บาท
๘. อ่ืนๆ (ถ้ามี)………………                                                       จ านวนเงิน.........................บาท

     
      รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น.....................บาท (...........................................................................)

ค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกสมทบ
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง......................................................... จ านวนเงิน ..........................บาท
๒. ค่าเช่าที่พัก อัตราวันละ .......................... บาท จ านวน...............วัน จ านวนเงิน ..........................บาท
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ............................บาท จ านวน...............วัน จ านวนเงิน ..........................บาท
๔. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพักถึงสนามบินในประเทศ             จ านวนเงิน ..........................บาท
๕. ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินในประเทศ         จ านวนเงิน .........................บาท
๖. ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินต่างประเทศ       จ านวนเงิน .........................บาท
๗. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา         จ านวนเงิน .........................บาท
๘. อ่ืนๆ (ถ้ามี)………………                                                       จ านวนเงิน .........................บาท

     รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น.........................บาท (...........................................................................)

      ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง

ลงชื่อ............................................ผู้เดินทาง
(....................................................)
        ......../.............../.............
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หนา   ๓๑
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๒

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยเงินรางวัล  และคาตอบแทนการชวยเหลือการปฏิบัติงาน  

พ.ศ.  ๒๕๕๒

โดยที่ เปนการสมควรใหมีระเบียบเกี่ยวกับเงินรางวัล   และคาตอบแทนการชวยเหลือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๑๔)  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๓๒  (๕)  แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การเลือกต้ังในการประชุมคร้ังที่  ๗๘/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  คณะกรรมการ
การเลือกต้ังจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยเงินรางวัลและคาตอบแทน
การชวยเหลือการปฏิบัติงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  คําส่ัง  ประกาศ  และมติคณะกรรมการเลือกต้ังใด  

ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
“สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด”  ใหหมายความรวมถึง  สํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกต้ังประจํากรุงเทพมหานคร
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
ขอ ๕ รายจายที่จะนํามาใชจายในแตละโครงการ  งาน  หรือกิจกรรมตามระเบียบนี้  ใหสํานักงาน

หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดจัดทํางบประมาณไวในแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป

ขอ ๖ ในการดําเนินโครงการของสํานักงาน  หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดที่จําเปนตองจายเงินรางวัล  เพื่อเปนการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และการเสริมสรางแรงจูงใจ  หรือ
กระตุนใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ังใหเบิกจายได
ตามหลักเกณฑ  ดังนี้
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หนา   ๓๒
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๒

(๑) การเบิกจายเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ใหจาย  
เงินรางวัลอันดับที่หนึ่งไดไมเกินสามหมื่นบาท  และใหเบิกจายไดไมเกินสามอันดับ  โดยแตละอันดับ
มีสวนตางไมนอยกวารอยละย่ีสิบ

(๒) การเบิกจายเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษา  ใหจายเงินรางวัลอันดับที่หนึ่งไดไมเกินสองหมื่นบาท  และใหเบิกจายไดไมเกินหาอันดับ  
โดยแตละอันดับมีสวนตางไมนอยกวารอยละสิบหา

(๓) การเบิกจายเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  ใหจายเงิน
รางวัลอันดับที่หนึ่งไดไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  และใหเบิกจายไดไมเกินหาอันดับ  โดยแตละอันดับ
มีสวนตางไมนอยกวารอยละสิบ

กรณีเปนกิจกรรมการประกวด  ผลการตัดสินของคณะกรรมการปรากฏวา  มีผูอยูในลําดับ
ที่ไดรับรางวัลมีคะแนนเทากัน  หรือเปนผูที่มีความเหมาะสมจะไดรับรางวัลเทากันหลายคน  จะมีการ
กระจายรางวัลใหมีจํานวนรางวัลที่มากกวาที่กําหนดไวในวรรคแรกก็ได  แตตองมีจํานวนเงินรางวัล
ไมเกินจํานวนเงินรางวัลที่กําหนดไวทั้งหมดในโครงการ

ขอ ๗ ในการจัดทําโครงการของสํานักงาน  หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดที่มีการจายเงินรางวัลตองมีจํานวนเงินรางวัลไมเกินสองในสามของจํานวนเงินดําเนินการ
ทั้งหมดของโครงการ  และการกําหนดใหมีการจายเงินรางวัลในโครงการตองกําหนดใหมีหลักเกณฑ
การพิจารณาตัดสินใจใหไดรับรางวัลไวในโครงการดวย

ขอ ๘ การดําเนินโครงการ  งานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเลือกต้ัง  กิจการพรรคการเมือง  
การสืบสวนสอบสวน   การใหการศึกษาเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง  การออกเสียงประชามติ   
การบริหารจัดการสํานักงาน  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงโครงการ  งาน  หรือกิจกรรมนั้นจําเปน
ตองมีผูชวยเหลือการปฏิบัติงานใหกับสํานักงาน  หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัด  ใหผูชวยเหลือการปฏิบัติงานไดรับคาตอบแทนตามอัตราทายระเบียบนี้

ขอ ๙ ผูชวยเหลือการปฏิบัติงานตองเปนบุคคลภายนอกที่ไดรับการแตงต้ังหรือไดรับเชิญ
มาทําหนาที่ในลักษณะที่ปรึกษาเร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยกรรมการการเลือกต้ัง  เลขาธิการ  หรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย  และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานชวงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ

351



หนา   ๓๓
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๒

ขอ ๑๐ หลักฐานการเบิกจายเงินรางวัลและคาตอบแทนผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน  ใหเปนไป
ตามที่สํานักงานกําหนด  

ขอ ๑๑ การจายเงินรางวัลและคาตอบแทนผูชวยเหลือปฏิบัติงานนอกเหนือจากอัตรา
ที่กําหนดไวในระเบียบนี้  ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒
อภิชาต  สุขัคคานนท

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
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บัญชีอัตราคาตอบแทนสําหรับผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน
ของ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ กลุมภารกิจ หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย อัตราคาตอบแทน
๑ ง า น ศึ ก ษ า ค น ค ว า

วิเคราะห วิจัยทางดาน
วิชาการ เพ่ือการพัฒนา
องคความรูที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน

๑ .  อานหรือวิพากษ หรือวิจารณ
ผลงานการวิจัย หรือ
๒. บรรณาธิกรงานวิจยั

ไมเ กินหน่ึงหม่ืนบาทตองานวิจัย
หน่ึงเรื่อง

๒ งานจัดทําเอกสาร
เผยแพร

๑. เขียนตนฉบับ

๒. จัดทาํ หรอืเขียนภาพประกอบ

๑ .  ไม เ กินสามหมื่นบาทตอเรื่อง
ถ า เรื่ องห น่ึงมี งานเขียนแบ ง
ออกเปนบท ใหจายคาตอบแทน
บทละหาพันบาท ถามีเกินกวา
สองบท ใหจายบทละสามพันหา
รอยบาท

๒. ไมเกินสองหมื่นบาทตอเรื่อง
๓ งานประกวดโครงงาน

กิ จ ก ร ร ม อ าทิ ก า ร
ป ร ะ ก ว ด ว า ด ภ า พ
ปร ะก วด เ รี ย ง ค ว าม
สุนทรพจนหรือบทความ
ประกวดการตั้งชื่องาน
หรืออาคาร หรือเอกสาร
หรือประกวดคําขวัญ

กรรมการผูตดัสินการประกวด ๑. ประธาน ไมเกินสองพันหารอยบาท
๒. กรรมการ ไมเกินคนละหนึ่งพัน

แปดรอยบาท
๓. กรรมการและเลขานุการ ไมเกิน

สองพันบาท

๔ งานใหคําปรึกษาแนะนํา
ทางด านการบริหาร
จัดการสํานักงาน การ
เลือกตั้ง การออกเสียง
ป ร ะ ช า ม ติ พ ร ร ค
ก า ร เ มื อ ง สื บ ส ว น
สอบสวน และการให
ความรู การศึกษา และ
การสงเสริมการมีสวน
รวมทางการเมือง

ใหคําปรึกษา แนะนําเฉพาะเรื่อง
ตามที่เลขาธิการใหความเห็นชอบ

๑ .  ผู ท ร งคุณ วุ ฒิ ไม เ กิ นคนละ  
สามพันหารอยบาท

๒. ผูเชี่ยวชาญ ไมเกินคนละสองพัน
หารอยบาท

๓. ผูชํานาญการพิเศษ ไมเกินคนละ
หน่ึงพันหารอยบาท

๔ .  ผู ชํ านาญการ ไม เกินคนละ  
หน่ึงพันบาท
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถกูด าเนนิคดีเนือ่งจากการปฏิบัตงิานตามหน้าที่  

พ.ศ.  ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าท่ีพักและค่าพาหนะของอดี ตคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง  อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   อดีตกรรมการหรืออนุกรรมการ  
อดีตพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และบุคคลผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ให้สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๒  (๒)  มาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคล  
ซึ่งถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานซึ่งถูกฟ้องหรือ  

ถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยง   ค่าที่พักและค่าพาหนะ

ของอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง  อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  อดีตกรรมการหรือ
อนุกรรมการ  อดีตพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและบุคคลผู้สนับสนุน
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๔๙

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธาน

กรรมการการเลือกตั้งด้วย
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  

และให้หมายความรวมถึง  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๓
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“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร

“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย  

“ช่วยเหลือ”  หมายความว่า  การมีสิทธิให้ได้รับผู้ประสานงานคดี  หนังสือรับรองการขอปล่อย
ชั่วคราว  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

“ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี”  หมายความว่า  ค่าฤชาธรรมเนียม  ค่าทนายความ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าที่พัก  ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นในการด าเนินคดี  และให้หมายความรวมถึง  การจัด
ให้มีประกันและหลักประกันตัวหรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีประกันหรือหลักประกันนั้นด้วย

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้นหรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้
หมวด  ๑
บททั่วไป

ข้อ ๖ บุคคลซึ่งถูกด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน  ชั้นพนักงานอัยการ  ชั้นศาลหรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  เพราะเหตุที่ได้มีมติ  ค าสั่ง  หรือปฏิบัติหน้าที่  
อาจมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบนี้  คือ

(๑) คณะกรรมการและกรรมการ  
(๒) เลขาธิการ
(๓) ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
(๔) พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหาร  

งานบุคคล
(๕) คณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  

หรือระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่งของคณะกรรมการหรือเลขาธิการ
(๖) คณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่  

จากคณะบุคคลหรือบุคคลตาม  (๕)  ตามระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่งของคณะกรรมการหรือเลขาธิการ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงบุคคลดังกล่าวที่พ้นจากต าแหน่งไปแล้วด้วย  
ข้อ ๗ ภายใต้บังคับตามข้อ  ๘  วรรคท้าย  ให้บุคคลตามข้อ  ๖  ได้รับความช่วยเหลือ

ในคดีแพ่ง  คดีอาญาหรือคดีปกครอง  จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๓
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หมวด  ๒
การขอรับความช่วยเหลือ

ข้อ ๘ ให้บุคคลตามข้อ  ๖  ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือตามแบบ  ชค.  ๑  ต่อบุคคล  
ดังต่อไปนี้

(๑) เลขาธิการ  ในกรณีผู้ถูกด าเนินคดีปฏิบัติงานที่ส านักงาน  
(๒) ผู้อ านวยการ  ในกรณีผู้ถูกด าเนินคดีปฏิบัติงานที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัด  
(๓) เลขาธิการ  ในกรณีมีความจ าเป็นท่ีไม่อาจยื่นที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดได้  
การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้มีข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  

หากบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังหรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจยื่นค าขอด้วยตนเองได้  
อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นค าขอรับความช่วยเหลือแทนก็ได้  

เมื่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการพิจารณาแล้วเห็นว่า  การกระท าที่ถูกด าเนินคดีนั้นเป็นการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อก าหนด  ค าส่ัง  มติ  หรือการมอบหมายของ
คณะกรรมการหรือเลขาธิการ  โดยไม่ปรากฏหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าบุคคลดงักล่าวปฏิบัติหนา้ที่โดยมชิอบ  
และคณะกรรมการหรือส านักงานมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้นเอง  ก็ให้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ
ในการต่อสู้คดีและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแก่บุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ เลขาธิการหรือผู้อ านวยการพิจารณาแล้วไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือ  ผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณา

ในกรณีที่คณะกรรมการ  กรรมการหรือเลขาธิการ  ถูกด าเนินคดี   ให้ส านักกฎหมายและคดี  
ท าความเห็นเสนอบุคคลดังกล่าว  โดยไม่ต้องยื่นแบบ  ชค.  ๑  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การช่วยเหลือให้ยุติลงเมื่อพนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องบุคคลดังกล่าวต่อศาล  
ข้อ ๙ เมื่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการอนุมัติตามข้อ  ๘  แล้ว  ให้จัดให้มีผู้ประสานงานคดี  

เพ่ือด าเนินการประสานงานกับผู้ถูกด าเนินคดี  บุคคลหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริง  
ข้อกฎหมาย  ข้อต่อสู้  ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและอ านวยความสะดวกในการต่อสู้คดีต่อไป

ข้อ ๑๐ ในคดีอาญา  เมื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือแสดงความจ านงต่อเลขาธิการหรือ
ผู้อ านวยการเพ่ือขอให้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวตามแบบ  ชค.  ๒  และเลขาธิการหรือ
ผู้อ านวยการพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท าที่ถูกด าเนินคดีนั้นเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่  ตามข้อ  ๘  
ก็ให้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวตามแบบ  ชค.  ๒  และหนังสือน าส่งหนังสือรับรอง
การขอปล่อยชั่วคราวตามแบบ  ชค.  ๓  ตามแบบท้ายระเบียบนี้  เพ่ือน าไปมอบให้พนักงานสอบสวน  
พนักงานอัยการ  หรือศาล  แล้วแต่กรณี  ในการท าสัญญาประกัน
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ถ้าผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเป็นผู้ที่สามารถใช้ต าแหน่งของตนเองเป็นหลักประกันได้
ให้ใช้สิทธิน้ันก่อน  และหากใช้ต าแหน่งของตนเองเป็นหลักประกันแล้วยังไม่เพียงพอกับวงเงินประกัน
ก็ให้ขอรับความช่วยเหลือเพ่ิมเติมตามระเบียบนี้ได้  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอื่น  ให้เป็นดุลยพินิจของ
เลขาธิการหรือผู้อ านวยการ  แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๑ ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือผู้ใดวางหลักประกันไปก่อนที่เลขาธิการหรือผู้อ านวยการ  
ได้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยช่ัวคราว  อาจขอให้เลขาธิการหรือผู้อ านวยการออกหนังสือรับรอง
การขอปล่อยชั่วคราว  เพ่ือน าไปมอบให้พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  แล้วแต่กรณี  
แทนหลักประกันเดิมหรือเป็นหลักประกันเพ่ิมเติมจากหลักประกันเดิมที่วางไว้ได้

ข้อ ๑๒ ให้บุคคลดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว
(๑) เลขาธิการหรือผู้ที่ เลขาธิการมอบหมายออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวได้

โดยไม่จ ากัดวงเงินประกัน
(๒) ผู้อ านวยการออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวในเขตจังหวัดนั้นได้ภายในวงเงิน

ประกันรายละไม่เกินสองแสนบาท  ในกรณีที่วงเงินประกันเกินสองแสนบาท  ให้ผู้อ านวยการขออนุมัติ
จากเลขาธิการก่อน

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือหลบหนีหรือผิดสัญญาประกันเมื่อพนักงานสอบสวน  
พนักงานอัยการ  หรือศาล  เรียกให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกัน  ให้ส านักงานหรือส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานน าส่งพนักงานสอบสวน  
พนักงานอัยการ  หรือศาล  โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือแคชเชียร์เช็ค  สั่งจ่ายสถานีต ารวจ  ส านักงานอัยการ  
หรือศาล  ที่ท าสัญญาประกันไว้  แล้วแต่กรณี

ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ  
เงินบริหารองค์กรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดไปพลางก่อน  แล้วรายงาน
ส านักงานเพื่อขอรับโอนจัดสรรเงินงบประมาณต่อไป

ถ้าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องถูกบังคับหรือชดใช้เงินตามสัญญาประกัน  
ผู้ได้รับความช่วยเหลือต้องรับผิดชอบช าระเงินคืนแก่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามจ านวน
ที่ได้เสียไปพร้อมดอกเบี้ย  ทั้งนี้  กรณีที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือมีเงินพึงได้รับจากส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิหักเงินดังกล่าวช าระหนี้นั้นได้

กรณีหากได้ตัวผู้ได้รับความช่วยเหลือที่หลบหนีกลับมาด าเนินคดี  ให้ส านักงานหรือส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้องขอต่อพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  
แล้วแต่กรณี  เพื่อขอคืนเงินตามสัญญาประกัน

้หนา   ๒๗
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หมวด  ๓
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดี

ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  ให้จ่ายจากเงินงบประมาณของส านักงานเท่าที่จ่ายจริง
ข้อ ๑๕ ให้บุคคลตามข้อ  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  และ

ค่าพาหนะได้  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ
และกรรมการการเลือกตั้งหรือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  แล้วแต่กรณี

ในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะของบุคคลตามข้อ  ๖  (๕)  (๖)  และรวมถึง
บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง  นั้น  ให้มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะได้ในอัตราเท่ากับ
พนักงานต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

กรณีบุคคลตามวรรคสอง  ซึ่งด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา  ผู้ เชี่ยวชาญ  เลขานุการ  และ
ผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง  ให้มีสิทธิเบิก
ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าที่พัก  และค่าพาหนะได้  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยท่ีปรึกษา  
ผู้เชี่ยวชาญ  เลขานุการประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง

กรณีบุคคลตามวรรคสอง  ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานราชการ  
ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือหน่วยงานภาคเอกชน  ให้มีสิทธิ
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะได้ในอัตราเท่ากับที่บุคคลนั้นด ารงต าแหน่งอยู่  หรือต าแหน่ง
สุดท้ายก่อนพ้นต าแหน่ง  ทั้งน้ี  ไม่เกินอัตราตามท่ีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานบริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

ข้อ ๑๖ ในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะของบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง  
ตามข้อ  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  ให้เบิกในอัตราเท่ากับที่เคยด ารงต าแหน่งสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่  
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานก รรมการและ
กรรมการการเลือกตั้งหรือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  แล้วแต่กรณี

ในการเบิกค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะของบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง  ตามข้อ  ๑๕  
วรรคสาม  ให้เบิกในอัตราเท่ากับที่เคยด ารงต าแหน่งสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าท่ี  ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  เลขานุการประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง
และกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๒๘
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ข้อ ๑๗ ให้บุคคลตามข้อ  ๖  (๕)  (๖)  และบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง  ตามข้อ  ๖  วรรคหนึ่ง  
มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะได้  เมื่อได้เดินทางไปให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อมูลต่อ
คณะกรรมการหรือต่อหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจสั่งการให้ไปให้ข้อมูลในกรณีที่บุคคลอื่นกล่าวหาหรือ
ฟ้องคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

ข้อ ๑๘ การยื่นค าขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะ  ตามข้อ  ๑๗  ให้ด าเนินการ
ยื่นต่อส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามที่บุคคลนั้นมีภูมิล าเนาหรือ
ถิ่นที่อยู่  ตามแบบ  ชค.  ๔  โดยมีข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการพิจารณาแล้วเห็นว่า  บุคคลตามข้อ  ๑๗  มีสิทธิเบิกเงินได้
ตามวรรคหนึ่ง  ก็ให้พิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะได้

ข้อ ๑๙ ถ้าส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ได้จัดอาหาร  ที่พัก  
ยานพาหนะหรือมีการเบิกจ่ายจากหน่วยงานอื่น  ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนที่ส านักงานหรือส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  จัดให้หรือมีการเบิกจ่ายจากหน่วยงานอื่นแล้ว

ข้อ ๒๐ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว  และผู้ถูกด าเนินคดมีีสิทธไิดร้ับชดใช้เงนิค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคด ี 
ที่จ่ายไปคืนจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง  ให้ผู้ถูกด าเนินคดีเรียกร้องเงินดังกล่าวและน าส่งคืนส านักงานหรือ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ตามที่ได้รับความช่วยเหลื อ  แต่ไม่เกินจ านวน
ที่ได้รับชดใช้  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับชดใช้  ทั้งนี้  ผู้ถูกด าเนินคดีจะมอบให้ส านักงานหรือ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เป็นผู้รับแทนก็ได้

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๑ ในกรณีอดีตประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุง เทพมหานคร  
อดีตกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  ให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
ตามระเบียบนี้และให้มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าท่ีพักและค่าพาหนะได้ในอัตราเท่ากับพนักงานต าแหน่ง
ประเภทบริหาร  ระดับต้น  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่ าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน

ข้อ ๒๒ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ประกาศ  และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๓
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แบบค ำขอรับควำมช่วยเหลือ
ในกำรถูกด ำเนินคดี

เรื่อง ...................................................
เรียน ...................................................

ข้าพเจ้า..............................................................................................................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………….โทรศัพท์…………………………...............…..
ด ารงต าแหน่ง/เคยด ารงต าแหน่ง....................................................สังกัด(ถ้ามี).................................. ...........
ถูกกล่าวหา/ฟ้อง เป็นคดี.....................................................โดย....................................................................
ในข้อหาหรือฐานความผิด ............................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ..........................................
ใจความโดยสรุปว่า .......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
เหตุแห่งการถูกกล่าวหา/ฟ้อง................................................................................................... ......................
............................................................................................................ ...........................................................
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................................................................................... ..............

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งช่วยเหลือ ดังนี้
      ให้ความช่วยเหลือในการถูกด าเนินคดี
      ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว วงเงิน.................................................บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การกระท าที่ถูกด าเนินคดี เป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติ การมอบหมายของคณะกรรมการ เลขาธิการ และ
คณะกรรมการหรือส านักงานมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดี หากปรากฏว่าการมิได้เป็นไปตามที่กล่าว 
ข้าพเจ้ายินยอมคืนค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่ได้รับไปให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นอกจากนี้ เมื่อคดีถึงที่สุด หากข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่เสียไปคืน ข้าพเจ้า
จะน าเงินดังกล่าวมาช าระคืนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จนครบจ านวนค่าใช้จ่ายที่ข้าพเจ้าได้รับ
ความช่วยเหลือจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนที่ข้าพเจ้าได้รับชดใช้

ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกหนังสือรับรองการประกันตัว 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หากข้าพเจ้าผิดสัญญาประกันอันเป็นเหตุให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต้องถูกบังคับหรือชดใช้เงินตามสัญญาประกันแล้ว ข้าพเจ้าตกลงรับผิดต่อส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และจะช าระเงินตามจ านวนที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสียไปคืนให้แก่
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการนี้ หากมีเงินที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หักเงินดังกล่าวช าระหนี้ได้

ลงชื่อ............................................ผู้ยื่นค าขอ
(...........................................................)
วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ......

(๒)

(๑)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

แบบ ชค. ๑

360



ค ำอธิบำย

(๑) ให้ระบุต าแหน่ง “เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง” หรือ “ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด” หรือ “ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ    
การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร” แล้วแต่กรณี

(๒) ให้ระบุประเภทคดีที่ถูกกล่าวหาหรือฟ้อง (คดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง)
(๓) ให้ระบุชื่อผู้กล่าวหาหรือโจทก์หรือผู้ฟ้องคดี
(๔) ให้ระบุข้อหาหรือฐานความผิดที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง
(๕) ให้ระบุข้อกล่าวหาหรือค าฟ้อง และแนบส าเนาหลักฐานการถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง (โดยระบุ

รายละเอียดเพ่ิมเติมในใบต่อ พร้อมพยานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง)
(๖) ให้ระบุงานในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานที่เป็นเหตุแห่งการ    

ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดี (โดยระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมในใบต่อพร้อมแนบพยานเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง)
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ที่ ลต .................................... ……………………………………
……………………………………
……………………………………

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

เรื่อง รับรองการขอปล่อยชั่วคราว
เรียน   ......................................................

ตามที่ ...................................................................ได้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา
โดย........................................................................ต่อ................................................... .....................
ในคดีหมายเลขด าที่.........................................................หมายเลขแดงที่...................................... .....
ข้อหาหรือฐานความผิด.................................................................................... ...................................
และ.....................................................................ได้ยื่นค ารอ้งขอใหป้ล่อยชั่วคราว นั้น

ส านักงาน..................................................... โดย.......................................................
ต าแหน่ง.......................................... อาศัยอ านาจตามความในข้อ ....  ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ...
ขอรับรองว่า...................................................ต าแหน่ง..............................สังกัด..........................................
ส านักงาน............................................ เป็นผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ....
ภายในวงเงินไม่เกิน.........................บาท (......................................................) จึงขอให้ปล่อยชั่วคราว 
หากมีการผิดสัญญาประกันที่ท าไว้กับ..................................................และ.................................................
ต้องถูกบังคับหรือชดใช้เงินตามสัญญาประกันแล้ว ส านักงาน............................................ยินยอมช าระเงิน
จ านวนดังกล่าวแทนโดยไม่ต้องเรียกร้องให้ผู้ต้องรับผิดตามสัญญาประกันช าระก่อน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..............................................
     (............................................)

         ต าแหน่ง.......................................
โทร. …………………..
โทรสาร. ………………

(๑)

(๔)

(๖)

(๘)

(๙) (๑๐)

(๙)

(๓)

(๗)

(๑๒)

(๑๐)

(๕)

(๕)

(๒)

แบบหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว

หมายเหต ุ หนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวตามแบบเป็นเพียงตัวอย่างโดยสังเขป ผู้ยื่นค าขอไม่จ าเป็นต้องใช้ถ้อยค าตามแบบนี้  
               ทุกตวัอักษร เพียงให้มีสาระส าคัญครบถ้วนตรงกันก็ใช้ได้

(๑๑)

แบบ ชค. ๒

(๑๑)

(๗) (๕)
(๙)
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ค าอธิบาย

(๑) ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นล าดับจนถึงสิ้นปีปฏิทินทับ
เลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง

(๒) ให้ระบุที่ตั้งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง หรือระบุที่ตั้งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
กรณีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง

(๓) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรอง
(๔) ให้ระบุต าแหน่ง “หัวหน้าพนักงานสอบสวน” หรือ “หัวหน้าพนักงานอัยการ” หรือ “หัวหน้า

ศาล” แล้วแต่กรณี
(๕) ให้ระบุชื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา
(๖) ให้ระบุชื่อผู้กล่าวหาหรือโจทก์
(๗) ให้ระบุ  “พนักงานสอบสวน” หรือ “พนักงานอัยการ” หรือ “ศาล” แล้วแต่กรณี
(๘) ให้ระบุฐานความผิดที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา
(๙) ให้ระบุ “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” หรือ “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัด” แล้วแต่กรณี
(๑๐) ให้ระบุชื่อเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดซึ่งมีอ านาจลงนามในหนังสือรับรอง
(๑๑) ให้ระบุชื่อต าแหน่งและส่วนงานที่สังกัด หรือกรณีเป็นบุคคลอ่ืนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง         
ให้ระบุชื่อต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย เลขที่ค าสั่ง และวันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง (ถ้ามี)

(๑๒) ให้ระบจุ านวนวงเงินประกัน
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ที่ ลต .................................... ……………………………………
……………………………………
……………………………………

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

เรื่อง การขอปล่อยชั่วคราว

เรียน   ......................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย    หนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว ..............................................................
                  

ด้วย............................................. ............ได้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว
ให้แก่.................................................................ต าแหน่ง............................ .............เพ่ือเป็นหลักฐาน
ในการท าสัญญาประกันกับ................................................ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..............................................
     (............................................)

         ต าแหน่ง.......................................

.....................................
โทร. …………………..
โทรสาร. ………………

(๑)

(๔)

(๕)

(๓)

(๒)

แบบหนังสือน ำส่งหนังสือรับรองกำรขอปล่อยช่ัวครำว

(๖)
(๗)

(๑๐)

(๘)
(๙)

หมำยเหต ุ หนังสือน าส่งหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวตามแบบเป็นเพียงตัวอยา่งโดยสังเขป ผู้ยื่นค าขอไม่จ าเป็นต้องใช้ถ้อยค า
               ตามแบบนี้ทุกตวัอักษร เพยีงให้มีสาระส าคัญครบถ้วนตรงกันก็ใช้ได้

แบบ ชค. ๓

364



ค ำอธิบำย

(๑) ให้ลงเลขที่ของหนังสือน าส่งหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นล าดับจนถึงสิ้นปี
ปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือน าส่งหนังสือรับรอง

(๒) ให้ระบุที่ตั้งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น   
ผู้ออกหนังสือน าส่งหนังสือรับรอง หรือระบุที่ตั้งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด กรณีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเป็นผู้ออกหนังสือน าส่งหนังสือรับรอง

(๓) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือน าส่งหนังสือรับรอง
(๔) ให้ระบุต าแหน่ง  “หัวหน้าพนักงานสอบสวน” หรือ “หัวหน้าพนักงานอัยการ” หรือ “หัวหน้า

ศาล” แล้วแต่กรณี
(๕) ให้ระบเุลขที่และวันที่ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว
(๖) ให้ระบุ “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” หรือ “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัด” แล้วแต่กรณี
(๗) ให้ระบุชื่อผู้ขอให้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว
(๘) ให้ระบตุ าแหน่งของผู้ขอให้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว
(๙) ให้ระบุ  “พนักงานสอบสวน” หรือ “พนักงานอัยการ” หรือ “ศาล” แล้วแต่กรณี
(๑๐) ให้ระบุชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

มอบหมาย หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
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แบบค ำขอเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พักและค่ำพำหนะ

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

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ข้าพเจ้า ............................................................... อยู่บ้านเลขท่ี ...................... หมู่ที่ .............

ถนน ..................................... ต าบล/แขวง........................................... อ าเภอ/เขต................... .......................
จังหวัด ........................... โทรศัพท์ ......................... ด ารงต าแหน่ง/เคยด ารงต าแหน่ง.......................................
ได้เดินทางเพ่ือ......................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................... ........
ตั้งแต่วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. .............. เวลา ..........................นาฬิกา
ถึงวันที่............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. เวลา ..........................นาฬิกา

มีความประสงค์ขอเบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง  จ านวน............ วัน เป็นเงิน................................... บาท
๒. ค่าท่ีพัก  จ านวน............ วนั เป็นเงิน................................... บาท
๓. ค่าพาหนะ  (ตามใบส าคัญที่แนบ)
    (    )   ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นเงิน................................... บาท
    (    )   ค่ารถรับจ้าง เป็นเงิน................................... บาท
    (    )   ค่าโดยสารรถยนต์ปรับอากาศประจ าทาง เป็นเงิน................................... บาท
    (    )   ค่าโดยสารรถไฟ เป็นเงิน................................... บาท
    (    )  ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงระยะทาง ......... กิโลเมตร ๆ ละ......................... บาท
    (    ) ค่าน้ ามันรถยนต์ เป็นเงิน.................................... บาท
    (    )  ค่าผ่านทางพิเศษ เป็นเงิน.................................... บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น............................................................. บำท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...............................................................(ผู้ยื่นค าขอ)
(....................................................................... )

ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่
ควรอนุมัติเป็นเงิน................................ บาท

(...........................................................................)

ลงชื่อ............................................... เจ้าหน้าท่ีตรวจ
   (.........................................................)

ค ำสั่ง
อนุมัติให้เบิกได้เป็นเงิน................................ บาท
(...........................................................................)

ลงชื่อ............................................... ผู้อนุมัติ
       (..........................................................)

แบบ ชค. ๔
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ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

วัน  เดือน  ปี รำยละเอียดกำรจ่ำย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
ค่าโดยสารเครื่องบิน
จาก ........................................................
ถึง ...........................................................

เป็นเงิน
ค่ารถรับจ้าง
จาก ........................................................
ถึง ...........................................................

เป็นเงิน
ค่าโดยสารรถยนต์ปรับอากาศประจ าทาง
จาก ........................................................
ถึง ...........................................................

เป็นเงิน
ค่าโดยสารรถไฟ  
จาก ........................................................
ถึง ...........................................................

เป็นเงิน
ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง
เดินทางจาก ..................................................
ถึง ...........................................................
ไป-กลับ รวม ............................. กิโลเมตร

เป็นเงิน
ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนตัว
เดินทางจาก ..................................................
ถึง ...........................................................

เป็นเงิน
ค่าผ่านทางพิเศษ
จาก ........................................................
ถึง ...........................................................

เป็นเงิน

รวมท้ังสิ้น

    รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ...............................................................................
ข้าพเจ้า.............................................................. ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผู้รับเงินได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปเพ่ืองานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยแท้

ลงชื่อ ....................................................
(............................................................)
วันที่ ............../.................../.................
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หน้า   ๑๗
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยรถของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พ.ศ.  ๒๕๕๐

โดยที่ เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยรถของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ครั้งที่  ๔๓/๒๕๕๐  เมื่อวันอังคารที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยรถของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและให้หมายความรวมถึง

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“รถสํานักงาน”  หมายความว่า  รถประจําตําแหน่ง  รถส่วนกลาง  และรถรับรอง
“รถประจําตําแหน่ง”  หมายความว่า  รถยนต์ที่สาํนักงานจัดให้แก่ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  

กรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  หรือตําแหน่งอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

“รถส่วนกลาง”  หมายความว่า  รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวม
ของสํานักงาน  และหมายความรวมถึงรถเช่าและรถที่ส่วนราชการให้ยืมด้วย

“รถรับรอง”  หมายความว่า  รถยนต์ที่สํานักงานจัดไว้เป็นพาหนะรับรองแขกของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้งหรือของสํานักงานและใช้ในภารกิจพิเศษ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

วัน  เดือน  ปี รำยละเอียดกำรจ่ำย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
ค่าโดยสารเครื่องบิน
จาก ........................................................
ถึง ...........................................................

เป็นเงิน
ค่ารถรับจ้าง
จาก ........................................................
ถึง ...........................................................

เป็นเงิน
ค่าโดยสารรถยนต์ปรับอากาศประจ าทาง
จาก ........................................................
ถึง ...........................................................

เป็นเงิน
ค่าโดยสารรถไฟ  
จาก ........................................................
ถึง ...........................................................

เป็นเงิน
ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง
เดินทางจาก ..................................................
ถึง ...........................................................
ไป-กลับ รวม ............................. กิโลเมตร

เป็นเงิน
ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนตัว
เดินทางจาก ..................................................
ถึง ...........................................................

เป็นเงิน
ค่าผ่านทางพิเศษ
จาก ........................................................
ถึง ...........................................................

เป็นเงิน

รวมท้ังสิ้น

    รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ...............................................................................
ข้าพเจ้า.............................................................. ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นน้ีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผู้รับเงินได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปเพ่ืองานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยแท้

ลงชื่อ ....................................................
(............................................................)
วันที่ ............../.................../.................
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หน้า   ๑๘
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘

ในกรณีมีเหตุสมควร  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความใน
ระเบียบนี้ได้

หมวด  ๑
บททั่วไป

ข้อ ๖ ให้สํานักงานจัดทําบัญชีรถสํานักงานแยกประเภทเป็น  รถประจําตําแหน่ง  รถส่วนกลาง  
และรถรับรอง  รวมทั้งแสดงหลักฐานการได้มาและการจําหน่าย  จ่าย  โอนรถ  ตามแบบ  ๑  หรือแบบ  ๒  
ท้ายระเบียบนี้

การเปลี่ยนแปลงประเภทตามวรรคหน่ึง  ให้อยู่ในอํานาจของเลขาธิการ  โดยความเห็นชอบของ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ข้อ ๗ สํานักงานมีหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมบํารุง  รถสํานักงานทุกคันให้อยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  โดยจัดทํารายละเอียดการซ่อมบํารุงสําหรับรถแต่ละคัน  ตามแบบ  ๓   
ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๘ การจัดหารถสํานักงานคันใหม่แทนรถสํานักงานคันเดิมให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้
(๑) รถประจําตําแหน่งต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่าหกปี  และรถส่วนกลางต้องมีอายุ

การใช้งานไม่น้อยกว่าห้าปี  เว้นแต่เป็นรถสํานักงานที่จัดหาจากส่วนราชการอื่นให้คิดลดอายุการใช้งาน
ลงหนึ่งปี

(๒) รถรับรองให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือเลขาธิการที่จะพิจารณา
ตามความจําเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๙ การกําหนดขนาดและราคารถสํานักงานให้คํานึงถึงมาตรฐานที่สํานักงบประมาณกําหนด
ในกรณีสํานักงานจําเป็นต้องจัดหาเกินกว่ามาตรฐานดังกล่าว  ให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการ  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๑๐ รถประจําตําแหน่งหรือรถส่วนกลาง  ที่ได้รับความเสียหายต้องเสียค่าซ่อมแซม

หรือค่าซ่อมบํารุงสูงหรือประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มกับค่าซ่อม  หรือเม่ือซ่อมแล้วไม่อยู่ในสภาพดีใช้การได้
โดยปลอดภัยไม่อยู่ภายใต้ในหลักการตามข้อ  ๘  (๑) 

ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานจัดให้มีการประกันภัยประเภท  ๑  สําหรับรถสํานักงานทุกคัน
หมวด  ๒

รถประจําตําแหน่ง

ข้อ ๑๒ การใช้รถประจําตําแหน่งให้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  หรือที่ได้รับมอบหมายโดยชอบ  
หรืองานที่เก่ียวเนื่องโดยตรงกับงานในตําแหน่งหน้าที่  หรือในฐานะที่ดํารงตําแหน่งนั้นรวมตลอดถึง
การใช้เพื่อเดินทางไป - กลับ  ระหว่างที่พักและสํานักงาน  และเพื่อการอื่นที่จําเป็นและเหมาะสม

369



หน้า   ๑๙
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘

ข้อ ๑๓ ผู้ใช้รถประจําตําแหน่งเป็นผู้จ่ายค่าเชื้อเพลิง  การนํารถประจําตําแหน่งไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนอกเหนือไปจากหน้าที่ปกติประจําให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้ตามความเป็นจริง

ข้อ ๑๔ การเก็บรักษารถประจําตําแหน่งให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบของผู้ใช้
รถประจําตําแหน่ง

ข้อ ๑๕ เม่ือเกิดความสูญหายหรือเสียหายกับรถประจําตําแหน่ง  ให้ผู้ใช้รถประจําตําแหน่ง
หรือพนักงานขับรถรายงานให้เลขาธิการทราบ

ผู้ใช้รถประจําตําแหน่งต้องรับผิดชอบในกรณีที่รถประจําตําแหน่งสูญหายเพราะความประมาทเลินเล่อ  
แต่ถ้าผู้ใช้รถประจําตําแหน่งอนุญาตให้บุคคลอื่นนํารถประจําตําแหน่งไปใช้นอกเหนือหน้าที่ปกติ   
ผู้ใช้รถประจําตําแหน่งต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความสูญหายแม้แต่เหตุสุดวิสัย

ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นแก่รถประจําตําแหน่งเพราะความผิดของบุคคลภายนอก  ให้ผู้ใช้
รถประจําตําแหน่งเป็นผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกในนามสํานักงาน  แต่ถ้าความเสียหายเกิดข้ึน  
เพราะความผิดของผู้ขับขี่ซึ่งมิใช่พนักงานขับรถ  หรือผู้ใช้รถประจําตําแหน่งหรือมิใช่อยู่ในระหว่าง
การควบคุมการใช้รถของผู้ใช้รถประจําตําแหน่ง  ผู้ใช้รถประจําตําแหน่งต้องรับผิดชอบซ่อมแซม
ให้คงสภาพดีตามเดิม

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเป็นต้องใช้รถประจําตําแหน่งคันที่เสียหายซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการหาตัวผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  ให้เลขาธิการพิจารณาซ่อมรถคันนั้น   
โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณไปก่อนได้

ข้อ ๑๗ ผู้ใช้รถประจําตําแหน่งต้องคืนรถประจําตําแหน่งให้แก่สํานักงานภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง  หรือส่งมอบงาน  แล้วแต่กรณี

กรณีผู้ใช้รถประจําตําแหน่งถึงแก่กรรม  ให้เลขาธิการเรียกรถประจําตําแหน่งคืน  หากเลขาธิการ
เห็นว่ามีเหตุผลสมควรจะผ่อนผันให้ส่งคืนรถประจําตําแหน่งเกินกําหนดเวลาดังกล่าวในวรรคหน่ึง   
ก็ให้กระทําได้ตามควรแก่พฤติการณ์  แต่ต้องไม่เกินหกสิบวันนับจากวันถึงแก่กรรม

ข้อ ๑๘ กรณีที่ผู้ใช้รถประจําตําแหน่งพ้นจากหน้าที่  ให้สํานักงานตรวจสอบและซ่อมบํารุง
รถดังกล่าวให้พร้อมที่จะส่งมอบให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไป

หมวด  ๓
รถส่วนกลางและรถรับรอง

ข้อ ๑๙ รถส่วนกลางและรถรับรองให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนกลางหรือเพื่อ
ประโยชน์ของสํานักงาน  หรือกิจการอื่นอันจําเป็นตามที่ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาตเห็นสมควร

การขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรองตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้แบบ  ๔  ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๒๐ ให้บุคคลต่อไปนี้  มีอํานาจอนุญาตให้ใช้รถสํานักงาน  ดังนี้
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หน้า   ๒๐
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘

(๑) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้ง  เป็นผู้มีอํานาจอนุญาตให้ใช้รถรับรอง
ของกรรมการการเลือกตั้ง

(๒) เลขาธิการ  หรือรองเลขาธิการท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นผู้มีอํานาจอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง  
และรถรับรองของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(๓) ผู้อํานวยการสํานักการคลังหรือผู้อํานวยการฝ่ายพัสดุมีอํานาจอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง
ได้เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

(๔) ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  มีอํานาจอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง  และรถรับรอง   
ที่ใช้ประจําที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

ข้อ ๒๑ รถส่วนกลางทุกคันต้องให้มีตราเครื่องหมายสํานักงานและอักษรชื่อ  “สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง”  โดยมีขนาดและสีที่บุคคลทั่วไปมองเห็นได้อย่างชัดเจนไว้ภายนอกรถ

ตราเคร่ืองหมายและอักษรชื่อตามวรรคหน่ึง  เม่ือมีการจําหน่ายรถส่วนกลางให้สํานักงานลบ
หรือทําลายตราเครื่องหมายและอักษรชื่อออกทั้งหมดก่อนที่จะส่งมอบรถส่วนกลางให้กับบุคคลอื่น

กรณีที่สํานักงานมีเหตุผลและความจําเป็นซึ่งเห็นว่า  การมีตราเคร่ืองหมายและอักษรชื่ออาจไม่ปลอดภัย
แก่ผู้ใช้รถหรือไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  ให้ขออนุมัติต่อเลขาธิการเพื่อขอยกเว้นการมีตราเคร่ืองหมาย
และอักษรชื่อได้

ข้อ ๒๒ การนํารถส่วนกลางไปใช้ในลักษณะรถประจําตําแหน่งจะกระทํามิได้  เว้นแต่กรณี
ที่รถประจําตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งใดต้องเข้ารับการซ่อมแซมหรือซ่อมบํารุง  ผู้ใช้รถประจําตําแหน่งนั้น  
อาจขออนุญาตยืมรถส่วนกลางไปใช้ในลักษณะรถประจําตําแหน่งเป็นการชั่วคราวได้  และให้นําความใน
ข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับกับการสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถคันนั้นในระหว่างน้ันโดยอนุโลม

ข้อ ๒๓ ให้สํานักงานจัดให้มีบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับรองประจํารถแต่ละคัน
ตามแบบ  ๕  ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๒๔ การเก็บรักษารถส่วนกลางและรถรับรอง  ให้อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของ
สํานักงานโดยเก็บรักษาในสถานท่ีเก็บหรือในบริเวณของสํานักงาน  เลขาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจ
จากเลขาธิการจะพิจารณาอนุญาตให้นํารถไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือคร้ังคราวได้  ในกรณี  
ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ  หรือ
(๒) มีภารกิจจําเป็นและเร่งด่วน
ขอ้ ๒๕ การขออนุญาตให้นํารถส่วนกลางและรถรับรองไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราว

อันเนื่องจากสํานักงานไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัย  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลาง  
จัดทํารายงานขออนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลความจําเป็น  และรายละเอียดของสถานท่ีที่จะนํา
รถส่วนกลางและรถรับรองไปเก็บรักษาซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอเสนอ
ประกอบการพิจารณาของผู้มีอํานาจอนุญาตด้วยทุกคร้ัง
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หน้า   ๒๑
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่เกิดความสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลางและรถรับรอง
(๑) ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  ผู้ที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะรับผิดเฉพาะกรณี

ที่ เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนเท่านั้น  แต่ถ้าการสูญหายหรือ
ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้นั้นนํารถไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  ให้บุคคลอื่นใช้หรือนําไปเก็บไว้  
ณ  สถานที่ที่มิได้รับอนุญาต  ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  แม้การสูญหายหรือความเสียหายนั้น
เกิดด้วยเหตุสุดวิสัย  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรการสูญหายหรือความเสียหายก็จะเกิดแก่รถคันนั้น

(๒) ในระหว่างการเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวตามข้อ  ๒๔  ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่สํานักงาน  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า  ได้ใช้ความระมัดระวังดูแลรักษาเย่ียงวิญญูชน
จะพึงสงวนรักษาทรัพย์ของตนแล้ว  และการสูญหายหรือเสียหายนั้นมิได้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผู้เก็บรักษา  แต่หากเกิดขึ้นเนื่องจากการนําไปใช้ในการอื่น  ให้ผู้อื่นใช้หรือนําไปเก็บไว้  
ณ  ที่ที่มิได้รับอนุญาต  ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบทุกกรณี  แม้ว่าจะเกิดด้วยเหตุสุดวิสัย  เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่าถึงอย่างไรความสูญหายหรือเสียหายก็จะเกิดแก่รถคันนั้น

ข้อ ๒๗ เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลาง  และรถรับรองให้พนักงานขับรถ
หรือผู้รับผิดชอบตามข้อ  ๒๕  รายงานให้เลขาธิการทราบในทันที

เม่ือมีการแจ้งว่ารถส่วนกลางและรถรับรองสูญหายหรือเสียหายตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ผู้ใช้รถ
ดําเนินการดังนี้

(๑) หากรถส่วนกลางและรถรับรองสูญหาย  ให้พนักงานขับรถหรือผู้รับผิดชอบตามข้อ  ๒๕  
จัดทําบันทึกรายงานการสูญหายเสนอต่อเลขาธิการ  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดและตราย่ีห้อของรถ  
หมายเลขทะเบียน  วัน  เวลา  สถานที่  และการใช้งานขณะเกิดเหตุ  และเหตุการณ์แวดล้อมอื่น ๆ  
พร้อมทั้งแนบสําเนาบันทึกประจําวันของสถานีตํารวจมาพร้อมกับบันทึกการสูญหายด้วย

(๒) หากรถส่วนกลางและรถรับรองเสียหาย  ให้พนักงานขับรถหรือผู้รับผิดชอบตามข้อ  ๒๕  
จัดทาํรายงานความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเสนอต่อเลขาธิการ  โดยใช้แบบ  ๖  ท้ายระเบียบนี้

ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเป็นต้องใช้รถส่วนกลางและรถรับรองคันที่เสียหายซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการหาตัวผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  ให้เลขาธิการพิจารณาอนุมัติซ่อมรถคันนั้น  
โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณไปก่อนได้

ข้อ ๒๘ รถส่วนกลางและรถรับรองให้เบิกค่าเชื้อเพลิงได้จากเงินงบประมาณของสํานักงาน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
อภิชาต  สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง/รถรับรอง
  

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

เรียน ............................................................. 

ข้าพเจ้า ......................................................... ตําแหน่ง………………..…………………………….... 
ขออนุญาตใช้รถ (ไปที่ไหน) ……………………….………………………………………………………………………………..…. 
เพื่อ............................................................................................................................... มีคนนั่ง ........... คน
ในวันที่ ............. เดือน ........................................ พ.ศ. .................. เวลา ......................น.  
ถึงวันที่ ............. เดือน ........................................ พ.ศ. .................. เวลา ......................น.  

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ขออนุญาต
          (....................................................) 

(ลงชื่อ)......................................................  ผอ.สํานัก/ผอ.ฝ่าย
          (....................................................) 

 ………/…………………../……… 

คําส่ัง
คําส่ัง อนุญาต

ไม่อนุญาต
 ......................................................  

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

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

  
(ลงชื่อ) .......................................................  (ผู้มีอํานาจสั่งใช้รถ)
          (..........................................................) 

d         
   ........ / ................ / ........  

แบบ ๔

นายธนพงศ์  รัตนะรัต                                 พนักงานการเลือกต้ัง  โทร 18989 
  กรมการขนส่งทางบก

  ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นกรรมการกําหนดราคา

   19                    มกราคม                              2558                   10.00 
   19                    มกราคม                              2558   

  นายธนพงศ์  รัตนะรัต

นายพิทักษ์  คาํอุ่น
ผอ.ฝพด.  
ม.ค. 58 

ผอ.ฝพด. 
                    มกราคม              2558 

  นายพิทักษ์  คําอุ่น         
ผอ.ฝพด. 

     สิงหาคม 2557 
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แบบ 6 

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

เรื่อง รายงานอุบัติเหตุรถหมายเลขทะเบียน.................. 
เรียน ................................................................................. 
เหตุเกิดเมื่อวันที่.............................................................................................................เวลา.......................................น. 
สถานที่เกิดเหตุ.....................................................................................................................(ดังแผนที่สังเขปที่แนบมาน้ี) 
ความเร็วขณะเกิดเหตุ.......................................................................................................................................กม. / ชม. 
ก่อนเกิดเหตุเดินทางจาก....................................................................จะไป..................................................................... 
ความเสียหาย................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

พาหนะหรือทรัพย์สินฝ่ายตรงข้าม
รถ........................................................................หมายเลขทะเบียน................................................................................ 
ขับขี่โดย..............................................................อายุ............ปี ใบอนุญาตขับข่ีเลขที่...................................................... 
ที่อยู่ของผู้ขับขี่................................................................................................................................................................. 
ช่ือเจ้าของรถ.................................................................................................................................................................... 
เหตุเกิดจาก...................................................................................................................................................................... 
ความเสียหาย................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

ผู้บาดเจ็บ
ช่ือ.........................................................อายุ.................ปี  ที่อยู่....................................................................................... 
ช่ือ.........................................................อายุ.................ปี  ที่อยู่....................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

ผู้สอบสวนและพยาน
พนักงานสอบสวนชื่อ...................................................................สถานีตํารวจ................................................................. 
พยานช่ือ...............................................................อายุ..............ปี  ที่อยู่.......................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
พยานช่ือ...............................................................อายุ..............ปี  ที่อยู่.......................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
พยานช่ือ...............................................................อายุ..............ปี  ที่อยู่.......................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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ผลของคดี
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

        (ลงช่ือ)..................................................รายงาน
        ตําแหน่ง............................................................ 
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หน้า   ๒๒
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยรถของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยรถของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๔๖/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยรถของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๐  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยรถของ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ  ๒๐  ให้บุคคลต่อไปนี้มีอํานาจอนุญาตให้ใช้รถสํานักงาน  ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้ง  หรือผู้ที่ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  

หรือกรรมการการเลือกตั้ง  มอบหมายแล้วแต่กรณี  เป็นผู้มีอํานาจอนุญาตให้ใช้รถรับรองของประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง  และกรรมการการเลือกตั้ง

(๒) เลขาธิการ  เป็นผู้มีอํานาจอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง  และรถรับรองของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

(๓) ผู้อํานวยการสํานักการคลัง  ผู้อํานวยการฝ่ายพัสดุ  มีอํานาจอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง
ได้เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

(๔) ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  มีอํานาจอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง  และรถรับรอง  
ที่ใช้ประจําที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘
ศุภชัย  สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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หมวด 8 

ระเบียบเกี่ยวกับคาใชจายในการสืบสวน 

การไตสวน การดำเนินคดีเลือกต้ัง 

และการคุมครองพยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  

พ.ศ.  ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน   
และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพื่อให้การดําเนินการสืบสวน  ไต่สวน  หรือวินิจฉัยชี้ขาด   
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๔  มาตรา  ๒๒๕  และมาตรา  ๒๒๖  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙   
และมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๔   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๔  
มาตรา  ๑๓๒  มาตรา  ๑๓๓  มาตรา  ๑๓๔  มาตรา  ๑๓๗  มาตรา  ๑๓๘  และมาตรา  ๑๔๐   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
มาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๗  มาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๐๔  แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๗๙/๒๕๖๑  (๔๓)  เม่ือวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  
และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและ

การวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๕๔
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ

การเลือกตั้งด้วย

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒
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“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย

“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือผู้บริหารท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการออกเสียงประชามติ
แล้วแต่กรณี

“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่กําหนดให้เป็นวันเลือกต้ัง  วันออกเสียงประชามติ  และ
ให้หมายความรวมถึงวันที่ประกาศกําหนดให้เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละระดับ  แล้วแต่กรณี

“ผู้ร้อง”  หมายความว่า  บุคคลที่กล่าวหาว่ามีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย   

“ผู้ถูกร้อง”  หมายความว่า  บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  และให้หมายความรวมถึง
ผู้สมัครและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
หรือพรรคการเมืองที่ได้รับประโยชน์จากการกระทําดังกล่าว

“คําร้อง”  หมายความว่า  คํากล่าวหาว่ามีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  และให้หมายความรวมถึง
คําร้องคัดค้านหรือคําคัดค้านด้วย

“เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”  หมายความว่า  การได้รับทราบข้อมูลหรือหลักฐาน
พอสมควรจากการแจ้งเบาะแส  หรือประการอื่นใด  รวมถึงเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งหน้าว่ามีการกระทําใด
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผล
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

“การตรวจมูลกรณี”  หมายความว่า  การแสวงหาพยานหลักฐานหรือข้อมูลในเบื้องต้นเพียงที่
จะทราบว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทํา
อันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
และมีพยานหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนต่อไปหรือไม่
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“การสืบสวน”  หมายความว่า  การแสวงหาข้อเท็จจริง  ซึ่งผู้มีหน้าที่กระทําการได้ปฏิบัติ
ไปตามหน้าที่และอํานาจ  เพื่อป้องกัน  ปราบปราม  และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดว่ามีการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําอันอาจเป็นเหตุให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

“การสอบสวน”  หมายความว่า  การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอื่น
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทําไปเก่ียวกับความผิด  
ที่กล่าวหา  เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทําผิดมาฟ้องลงโทษ

“การไต่สวน”  หมายความว่า  การแสวงหา  รวบรวม  และการดําเนินการอื่นใด  ซึ่งผู้มีหน้าที่
กระทําการได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่และอํานาจ  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

“คําวินิจฉัย”  หมายความว่า  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการในการวินิจฉัยชี้ขาดสํานวน
การสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบนี้

“อิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน  ไฟฟ้า  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน  และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง  หรือวิธีการ
ทางแม่เหล็ก  หรืออุปกรณ์ที่เก่ียวกับการประยุกต์ใช้วิธีการต่าง ๆ  เช่นว่าน้ัน

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน”  หมายความว่า  คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน

การสืบสวน  การไต่สวน  การรับฟังคําชี้แจง  หรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการ  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

“คณะอนุกรรมการวินิจฉัย”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ

“เอกอัครราชทูต”  หมายความรวมถึง  ผู้อํานวยการใหญ่สํานกังานการค้าและเศรษฐกิจไทยด้วย
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ที่จัดให้มีการเลือกตั้ง
“เจ้าพนักงาน”  หมายความว่า  บุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวน   

ไต่สวน  หรือดําเนินคดี  ตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐

“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของสํานักงานและให้หมายความรวมถึงข้าราชการ  
พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานในสํานักงาน

“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  แล้วแต่กรณี  และให้หมายความรวมถึงผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาด้วย

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“สถานเอกอัครราชทูต”  หมายความรวมถึง  สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยด้วย
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“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิน่  
รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ

“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีมีเหตุจําเป็น  คณะกรรมการอาจกําหนด  ยกเว้น  ผ่อนผัน  ย่นหรือขยายระยะเวลาการปฏิบัติ  

ตามความในระเบียบนี้ก็ได้   

หมวด  ๑
บททั่วไป

ส่วนที่  ๑
เจ้าพนักงาน

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขาธิการ  หรือพนักงานที่มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย  
การสืบสวน  การสอบสวน  การไต่สวน  หรือการดําเนินคดี  และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรท้ายระเบียบนี้  
หรือหลักสูตรอื่นที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเป็นเจ้าพนักงาน

ในกรณีมีความจําเป็น  คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็น
เจ้าพนักงานตามวรรคหน่ึง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเร่ืองตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้

การแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดระยะเวลา
ในการดําเนินการ  และให้กําหนดขอบเขตแห่งหน้าที่และอํานาจของผู้ได้รับแต่งตั้งแต่ละระดับไว้ให้ชัดเจนด้วย   

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ  ให้แต่งตั้งบุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว   
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงนามแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ
ที่ได้รับมอบหมายต่อไป

ข้อ ๗ เจ้าพนักงานมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้
(๑) สอดส่อง  และรวบรวมข้อมูลหรือรายละเอียดอันเกี่ยวกับบุคคล  เครือข่าย  ภูมิประเทศ  

ความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมของบุคคล  พรรคการเมือง  รวมทั้งข้อพิรุธอันควรสงสัยใด ๆ  โดยทําเป็น
บันทึกรายละเอียดเก็บรวบรวมไว้  เพื่อประโยชน์ในทางที่จะนํามาใช้ในการระงับ  ยับย้ัง  ป้องกัน   
และขจัดการกระทํา  หรือการงดเว้นการกระทําใด  อันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม
ในการเลือกตั้ง  ทั้งน้ี  ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง   
หรือการเลือก  หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม
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(๒) แสวงหา  และรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะทําได้  เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง  
และพฤติการณ์เก่ียวกับการกระทําใด  อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย

(๓) สืบสวน  สอบสวน  ไต่สวน  ดําเนินคดี  รวมทั้งหน้าที่และอํานาจอื่นตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้   

(๔) เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา   
ความอาญา  และให้มีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(๕) กรณีที่ต้องมีการค้น  จับ  คุมขัง  เจ้าพนักงานอาจดําเนินการร่วมกับเจ้าพนักงานตํารวจ
หรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น  หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวน
หรือเจ้าพนักงานอื่นดําเนินการก็ได้   

ส่วนที่  ๒
บัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน

ข้อ ๘ เม่ือคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นเจ้าพนักงานตามข้อ  ๖  วรรคหน่ึง  
แล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานต่อสํานักงาน  ตามแบบท้ายระเบียบ   
พร้อมทั้งส่งหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ  ดังต่อไปนี้

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๒) ภาพถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบ  ขนาด  ๒.๕  x  ๓  เซนติเมตร  จํานวน  ๒  ภาพ
ข้อ ๙ เม่ือสํานักงานได้รับคําขอมีบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานและได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว  

ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งออกบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานให้แก่บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น   
ตามแบบท้ายระเบียบนี้

ให้สํานักงานจัดทําสําเนาคู่ฉบับบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานไว้ฉบับหนึ่ง  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๐ บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๔  ปี  นับแต่วันออกบัตร  

เม่ือบัตรสิ้นอายุและมีความประสงค์จะขอมีบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานเพื่อใช้แทนบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน
ฉบับเดิม  ให้เจ้าพนักงานแจ้งขอมีบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานฉบับใหม่   

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นเจ้าพนักงานตามระเบียบนี้  ให้ใช้บัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งประกอบคําสั่งแต่งตั้งแทนบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานก็ได้   

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลายด้วยประการใด ๆ   
ให้รีบรายงานต่อเลขาธิการ  เพื่อขอออกบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานฉบับใหม่  โดยให้ยื่นคําขอพร้อมทั้ง
ส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง   

้หนา   ๕๕
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ข้อ ๑๒ ในกรณีเจ้าพนักงานผู้ถือบัตรประสงค์จะขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน  
เนื่องจากเปล่ียนตําแหน่ง  หรือเลื่อนระดับ  เปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ให้ยื่นคําขอพร้อมทั้ง
ส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องต่อสํานักงานเพื่อออกบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานฉบับใหม่

ส่วนที่  ๓
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  โดยแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานตามข้อ  ๖

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน   
และกรรมการสืบสวนและไต่สวนอีกไม่น้อยกว่าสองคน

การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  ให้คํานึงถึงความเชี่ยวชาญ  ความเหมาะสม  
ระดับตําแหน่งของบุคคลที่จะได้รับการแต่งต้ังและลักษณะแห่งสํานวน

ในกรณีมีความจําเป็นที่จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐเป็นคณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนทั้งคณะหรือบางส่วน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเร่ือง  ให้พิจารณาแต่งตั้ง
จากบุคคลที่เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถทางกฎหมาย  การสืบสวน  การสอบสวน  การไต่สวน   
การดําเนินคดี  การเงิน  การบัญชี  หรือความรู้ความสามารถอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๔ ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน  หรือกรรมการสืบสวนและไต่สวนพ้นจากหน้าที่  
เมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการสั่งให้พ้นจากหน้าที่   
(๔) คณะกรรมการได้วินิจฉัยชี้ขาดสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานอัยการที่มีเขตอํานาจ  เพื่อพิจารณาดําเนินคดีอาญา

ตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และพนักงานอัยการสั่งให้ไต่สวนเพิ่มเติมในคดีอาญาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน   
คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าพนักงานอัยการจะพิจารณาสั่งคดีเสร็จสิ้น

ข้อ ๑๕ ในการประชุมของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  ต้องมีประธานกรรมการสืบสวน
และไต่สวน  และกรรมการสืบสวนและไต่สวนมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม   
ให้ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวนเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการสืบสวน
และไต่สวนไม่มาประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการสืบสวนและไต่สวนที่มาประชุม
เลือกกันเองคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

้หนา   ๕๖
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การลงมติของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการสืบสวนและไต่สวน
ทุกคนที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ  กรรมการสืบสวนและไต่สวนคนหน่ึงให้มีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการสืบสวนและไต่สวนคนใดมีความเห็นแย้ง  ให้ทําความเห็นแย้งในรายงานการสืบสวน
หรือรายงานการไต่สวนดว้ย

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้
(๑) สืบสวนหรือไต่สวนข้อเท็จจริงตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  

แล้วแต่กรณี
(๒) ในกรณีที่การสืบสวนหรือไต่สวน  มีความจําเป็นต้องเปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนน

เลือกตั้งแล้วเสร็จ  ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือขอให้มีการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
(๓) เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อว่า  ถ้อยคําของบุคคลใดอาจเป็นประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวน  

ให้เรียกบุคคลนั้นมาเป็นพยาน  หรือกรณีบุคคลใดได้ครอบครองเอกสาร  สิ่งของ  ข้อมูลซึ่งอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร  สิ่งของ  ข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวน  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีที่กําหนด

(๔) เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในการสืบสวนหรือไต่สวน  
กรณีมีเหตุต้องตรวจค้นให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยให้ขอความร่วมมือ
กับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  หรือเจ้าพนักงานอื่นที่มีอํานาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามกฎหมาย

(๕) เรื่องอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการมอบหมายในการสืบสวนหรือไต่สวน
กรณีจําเป็น  คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนอาจมอบหมายให้กรรมการสืบสวนและไต่สวน

ไม่น้อยกว่าสองคนปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึงตามที่เห็นสมควร  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่
และอํานาจก็ได้

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการ  กรรมการ  มีอํานาจในการควบคุม  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ   
และเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน   

ให้เลขาธิการ  ผู้อํานวยการ  มีอํานาจในการตรวจสอบ  เร่งรัด  และให้ข้อแนะนําการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด้วย

ส่วนที่  ๔
หน้าที่และอํานาจในการสืบสวนหรือไต่สวน

และการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ข้อ ๑๘ เม่ือมีการย่ืนคําร้อง  หรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการ   
หรือกรรมการ  ว่ามีการกระทําใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง

้หนา   ๕๗
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และพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายให้ดําเนินการตามระเบียบน้ี

ข้อ ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้  หากมีกรณีความจําเป็นหรือมีเหตุขัดข้อง  อาจร้องขอต่อคณะกรรมการ
ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ข้อ ๒๐ ให้สํานักงานและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารหรือรายละเอียดของบุคคล  เครือข่าย  ภูมิประเทศ  และอื่น ๆ  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  
หรืออาจมีผลต่อการเลือกตั้ง  และจัดทําเป็นระบบฐานข้อมูลไว้ที่สํานักงานและสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง  
หรือการเลือก  หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม

ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่าวสารในระบบฐานข้อมูลตามข้อ  ๒๐  สามารถใช้ประกอบหรือเป็นส่วนหนึง่
ของการสืบสวน  การไต่สวน  หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการได้

หมวด  ๒
คําร้อง  เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ

ส่วนที่  ๑
คําร้อง

ข้อ ๒๒ คําร้องต้องทําเป็นหนังสือ  ใช้ถ้อยคําสุภาพและมีรายการ  ดังนี้
(๑) วัน  เดือน  ปีที่ทําคําร้อง
(๒) ชื่อ  ที่อยู่  และสถานะของผู้ร้อง  หากมีหลายคนอาจจัดทําเป็นบัญชีแนบท้ายคําร้องก็ได้
(๓) ชื่อ  ที่อยู่  และสถานะของผู้ถูกร้อง  หากมีหลายคนอาจจัดทําเป็นบัญชีแนบท้ายคําร้องก็ได้
(๔) ข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่าวหา  และพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวัน  เวลา  
และสถานที่ที่เกิดการกระทํา  รวมทั้งบุคคลและหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง

(๕) ลายมือชื่อผู้ร้อง
ข้อ ๒๓ ผู้มีสิทธิยื่นคําร้อง   
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ได้แก่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้สมัคร  หรือพรรคการเมือง

ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  มีสิทธิยื่นคําร้องในเขตเลือกต้ังที่ตนมีสิทธิเลือกต้ัง  หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง  
หรือที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี

้หนา   ๕๘
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(๒) การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ได้แก่  ผู้สมัครในระดับอําเภอ  ผู้มีสิทธิเลือกในระดับจังหวัด  
หรือผู้มีสิทธิเลือกในระดับประเทศ  มีสิทธิยื่นคําร้องในระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  
แล้วแต่กรณี

(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง
ได้แก่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งนั้น  
กรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้ง  ได้แก่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสิบคน  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอในเขตเลือกตั้งนั้น  

(๔) คําร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ  ได้แก่  ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น
ข้อ ๒๔ คําร้องให้ยื่นได้  ดังนี้   
(๑) คําร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ยื่นคําร้องได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ

กําหนดวันเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  เว้นแต่
 (ก) คําร้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหนึ่งร้อย

แปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
 (ข) คําร้องเกี่ยวกับการนับคะแนน  ให้ยื่นในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ  

หรือในกรณีคําร้องเกี่ยวกับการรวมคะแนนเลือกตั้ง  ให้ยื่นก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง
(๒) คําร้องเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ให้ยื่นคําร้องภายในสามวันนับแต่วันเลือก

ในระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี
(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  อาจย่ืนคําร้องได้ก่อนวันประกาศ

ผลการเลือกตั้งหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  กรณีคําร้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง  ให้ยื่นภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

(๔) คําร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ  ให้ยื่นภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่การลงคะแนน
ออกเสียงสิ้นสุดลง   

ข้อ ๒๕ ผู้ร้องต้องย่ืนคําร้องด้วยตนเองที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
ที่จัดให้มีการเลือกตั้งนั้น  เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจําเป็นอาจยื่นที่สํานักงานก็ได้  ผู้ร้องอาจมอบอํานาจให้
ผู้อื่นนําไปย่ืนแทนก็ได้  โดยจะต้องส่งใบมอบอํานาจพร้อมทั้งระบุเหตุผลความจําเป็นที่ต้องมีการยื่นคําร้องแทน  
และต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนของผู้ร้องและผู้รับมอบอํานาจด้วย   

คําร้องตามข้อ  ๒๔  (๑)  (ข)  ให้ยื่นต่อคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังหรือเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้งที่ดําเนินการนับคะแนนหรือรวมคะแนนเลือกตั้งนั้น  แล้วให้คณะกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งจัดส่งคําร้องต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยเร็ว   
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ในกรณีมีการย่ืนคําร้องต่อกรรมการโดยตรง  กรรมการอาจส่งเร่ืองให้เลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  
ดําเนินการตามระเบียบนี้

ให้พนักงานออกใบรับคําร้องให้แก่ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๒๖ เม่ือได้รับคําร้องไว้แล้ว  ให้พนักงานสืบสวนและไต่สวน  หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมาย

ตรวจคําร้องและดําเนินการ  ดังนี้   
(๑) บันทึกการรับคําร้องไว้ในสารบบ
(๒) คําร้องท่ีมีรายการยังไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๒๒  ให้แจ้งผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติมในระยะเวลา

ที่กําหนด  หรือจะบันทึกถ้อยคําผู้ร้องประกอบเป็นส่วนหน่ึงของคําร้องก็ได้
(๓) คําร้องที่มีรายการครบถ้วนตามข้อ  ๒๒  แต่มีรายละเอียดเก่ียวกับข้อเท็จจริง  พฤติการณ์  

หรือพยานหลักฐานที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ  อาจเสนอต่อเลขาธิการหรือผู้อํานวยการเพื่อพิจารณาตรวจ
มูลกรณีก่อนก็ได้

(๔) คําร้องที่มีรายการครบถ้วนตามข้อ  ๒๒  และมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ที่ชัดเจน  รวมท้ังระบุพยานหลักฐานพอสมควร  ให้เสนอความเห็นต่อเลขาธิการหรือ
ผู้อํานวยการ  แล้วแตก่รณี  พิจารณาสั่งรับไว้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว

เม่ือเลขาธิการหรือผู้อํานวยการส่ังรับไว้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว  ให้เลขาธิการหรือ
ผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  รายงานให้คณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๑   

ข้อ ๒๗ คําร้องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ให้ไม่รับไว้ดําเนินการ
(๑) คําร้องที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ  ๒๒
(๒) คําร้องที่ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องหรือย่ืนเกินระยะเวลาตามข้อ  ๒๓  และข้อ  ๒๔
(๓) คําร้องที่มิได้ยื่นตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๒๕   
(๔) คําร้องที่คณะกรรมการได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว
(๕) คําร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล  หรือที่ศาลได้มีคําพิพากษา  หรือมีคําสั่งถึงที่สุดแล้ว
ข้อ ๒๘ กรณีตามข้อ  ๒๗  ให้พนักงานท่ีได้รับมอบหมายเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  

เพื่อพิจารณา  โดยเสนอผ่านผู้อํานวยการ  และหรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี
คําร้องที่มีหลายข้อกล่าวหาให้พิจารณาเสนอความเห็นสั่งรับหรือไม่รับไว้ดําเนินการเป็นรายข้อกล่าวหา
เม่ือคณะกรรมการพิจารณาความเห็นตามวรรคหนึ่งแล้ว  อาจสั่งรับไว้ดําเนินการอย่างใดหรือ

สั่งมิให้รับไว้ดําเนินการก็ได้   
ส่วนที่  ๒

เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ  ให้ดําเนินการ  ดังนี้

้หนา   ๖๐
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(๑) เ ม่ือ มี เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการหรือกรรมการผู้ ใด  
คณะกรรมการหรือกรรมการผู้นั้น  มีอํานาจส่งเร่ืองให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการเพื่อตรวจมูลกรณี

(๒) เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อเลขาธิการหรือผู้อํานวยการ  ให้พิจารณา  
ตรวจมูลกรณี  ทั้งนี้  เลขาธิการจะส่งเร่ืองให้ผู้อํานวยการดําเนินการแทนก็ได้

(๓) เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อพนักงานผู้ใด  ให้พนักงานผู้นั้นรายงาน
ข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานเบื้องต้น  (ถ้ามี)  ต่อเลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี   
เพื่อพิจารณาตรวจมูลกรณี

กรณีตามวรรคหน่ึง  ถ้ามีรายละเอียดเก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์  หรือมีหลักฐาน
พอสมควร  หรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนหรือไต่สวนต่อไปว่ามีการกระทําใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  
หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  พิจารณาสั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  โดยไม่ต้องมีการตรวจมูล
กรณีก่อนก็ได้  และรายงานให้คณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๒

เมื่อดําเนินการตรวจมูลกรณีแล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๓๖  ต่อไป
ข้อ ๓๐ ในกรณีต่อไปนี้  อาจถือเป็นเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏที่จะตรวจมูลกรณี   

สั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  แล้วแต่กรณี
(๑) การได้รับแจ้ง  หรือได้รับรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด   
(๒) การได้รับแจ้งหรือรับทราบข้อมูล  เบาะแสจากหน่วยงานอื่นของรัฐ  สภาองค์กรชุมชน  

กลุ่มบุคคล  หรือบุคคลใด   
(๓) ช่องทางอื่น ๆ  ถ้าข้อมูลเบาะแสดังกล่าวมีรายละเอียดหรือข้อมูลหลักฐานพอสมควร
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควร

เชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันอาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  ให้คณะกรรมการดําเนินการ
สืบสวน  ไต่สวน  หรือดําเนินคดีโดยพลัน  โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานทีผู่้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของสํานวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการ   

ข้อ ๓๒ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนได้รับ
เร่ืองการกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองไว้พิจารณา  และ
คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการสมควรที่คณะกรรมการจะดําเนินการเองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือพนักงานสอบสวนนั้นโอนเร่ืองหรือส่งสํานวนการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้น
มาให้คณะกรรมการเพื่อดําเนินการต่อไป  ในกรณีเช่นนี้  ให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวน

้หนา   ๖๑
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โอนเร่ืองหรือส่งสํานวนการสอบสวนในส่วนที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมืองมาให้คณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

หมวด  ๓
การตรวจมูลกรณี  การสืบสวน  การไต่สวน  และการสอบสวน

ส่วนที่  ๑
การตรวจมูลกรณี

ข้อ ๓๓ คณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  และผู้อํานวยการ  มีอํานาจมอบหมาย
ให้พนักงานดําเนินการตรวจมูลกรณีตามระเบียบนี้  ทั้งนี้  พนักงานต้องดําเนินการตรวจมูลกรณีให้แล้วเสร็จ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย

การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง  จะมอบหมายพนักงานคนใดหรือหลายคนก็ได้  โดยให้คํานึงถึง
ความเชี่ยวชาญ  ความเหมาะสม  และปริมาณงานที่รับผิดชอบด้วย

ข้อ ๓๔ ในการตรวจมูลกรณี  ให้ดําเนินการตาม  (๑)  ถึง  (๔)  ข้อใดข้อหนึ่ง  หรือหลายข้อก็ได้  
ดังต่อไปนี้

(๑) ขอทราบรายละเอียดหรือบันทึกถ้อยคําบุคคลใด ๆ  ที่เก่ียวข้อง
(๒) ขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หน่วยงานเอกชน  หรือจากบุคคลใด ๆ  มาประกอบการพิจารณา
(๓) ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง
ขอ้ ๓๕ ในการบันทึกถ้อยคํา  ให้ผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ  หากไม่ประสงค์

ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ  ให้บันทึกเหตุไว้ท้ายบันทึกถ้อยคําและให้ใช้ประกอบการตรวจมูลกรณีได้
ข้อ ๓๖ เม่ือดําเนินการตรวจมูลกรณีแล้วเสร็จ  ให้จัดทํารายงานตามแบบ  สตว.  ๓  เสนอต่อ  

ผู้ที่มอบหมายให้ตรวจมูลกรณี  โดยต้องมีสาระสําคัญ  ดังนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องกรณีที่มีการย่ืนคําร้อง  หรือเหตุที่มีการสั่งตรวจมูลกรณี
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกร้อง
(๓) ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจมูลกรณี
(๔) เสนอความเห็นว่า  ควรสั่งรับไว้ดําเนินการหรือไม่
ข้อ ๓๗ เม่ือเลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  พิจารณาผลการตรวจมูลกรณี

ตามข้อ  ๒๖  (๓)  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นว่าคําร้องมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ  ให้สั่งรับไว้ดําเนินการ

สืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๑
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(๒) ในกรณีที่เห็นว่าคําร้องไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอท่ีจะสั่งรับไว้ดําเนินการต่อไปได้  
ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งการ

ข้อ ๓๘ ในการพิจารณาผลการตรวจมูลกรณีตามข้อ  ๒๙  และข้อ  ๓๐  ให้ดําเนินการ  ดังนี้   
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการหรือกรรมการส่งเรื่องให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการเพ่ือให้มี

การตรวจมูลกรณี  ให้รายงานต่อคณะกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งส่งเรื่องให้ตรวจมูลกรณีเป็นผู้พิจารณา
สั่งให้ดําเนินการสืบสวน  ไต่สวน  หรือสั่งให้ยุติเรื่อง

(๒) ในกรณีที่เลขาธิการหรือผู้อํานวยการส่ังให้มีการตรวจมูลกรณี  ให้รายงานต่อเลขาธิการ
หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาสั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  หรือรายงานต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งให้ยุติเรื่อง

ความตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีเลขาธิการหรือผู้อํานวยการสั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  
ให้รายงานคณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๒   

ข้อ ๓๙ ก่อนมีคําสั่งตามข้อ  ๓๗  หรือข้อ  ๓๘  หากเห็นสมควร  คณะกรรมการ  กรรมการ  
เลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  อาจสั่งให้ดําเนินการตรวจมูลกรณีเพิ่มเติมก็ได้

ข้อ ๔๐ บรรดาสิ่งของ  หรือบันทึก  รวมถึงพยานหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้มาจากการตรวจมูลกรณีนี้   
ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวน

ส่วนที่  ๒
การสืบสวน

ข้อ ๔๑ ในกรณีมีคําร้องหรือเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่ามีการกระทําใดอันเป็น
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งยังไม่ปรากฏว่ามีผู้สมัคร
เป็นผู้กระทําหรือรู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําดังกล่าว  ถ้าคําร้องหรือเหตุอันควรสงสัย
หรือความปรากฏดังกล่าวมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ  ให้ดําเนินการสืบสวน   

เม่ือคณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  สั่งรับเร่ืองใดไว้
ดําเนินการสืบสวนแล้ว  ให้มอบหมายคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะใดคณะหน่ึงเป็นเจ้าของสํานวน
เพื่อดําเนินการสืบสวนเร่ืองนั้นโดยเร็ว

ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนที่ได้รับมอบหมายดําเนินการสืบสวนและสรุปสํานวน   
ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองไว้ดําเนินการ  หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานพร้อมเหตุผล  
ความจําเป็นต่อเลขาธิการหรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาทําการสืบสวน
ออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน

ในกรณีที่การดําเนินการสืบสวนตามวรรคสามไม่แล้วเสร็จ  ให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการ
รายงานเหตุผลความจําเป็นเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการสืบสวนต่อคณะกรรมการ  โดยให้ขอขยาย
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ระยะเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสืบสวนไม่น้อยกว่าสามวัน  ในระหว่างที่คณะกรรมการยังไม่ได้อนุมัติ
ขยายระยะเวลาการสืบสวน  ให้ดําเนินการสืบสวนต่อไป

ข้อ ๔๒ ในการสืบสวน  ให้ดําเนินการตาม  (๑)  ถึง  (๖)  ข้อใดข้อหนึ่ง  หรือหลายข้อก็ได้  
ดังต่อไปนี้

(๑) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแส
(๒) บันทึกถ้อยคําบุคคลใด ๆ  ที่เก่ียวข้อง
(๓) ขอทราบข้อเท็จจริง  หรือขอเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หน่วยงานเอกชนหรือจากบุคคลใด ๆ  มาประกอบการพิจารณา
(๔) ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
(๕) รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง
(๖) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๔๓ ในการสอบและบันทึกถ้อยคํา  ผู้ ให้ถ้อยคําต้องให้ถ้อยคําด้วยความสมัครใจ   

และคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนต้องไม่กระทําการใด ๆ  อันเป็นการหลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ   
หรือให้สัญญาใด ๆ  อันเป็นการจูงใจผู้ให้ถ้อยคําเพื่อให้ถ้อยคําอย่างหนึ่งอย่างใด

ก่อนการสอบและบันทึกถ้อยคํา  ให้แจ้งผู้ให้ถ้อยคําทราบด้วยว่า  คณะกรรมการสืบสวน
และไต่สวน  มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และถ้อยคําที่ให้บันทึกนั้นอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดี  หากให้ถ้อยคําเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองอาจมีความผิดและต้องได้รับโทษทางอาญา  
เม่ือบันทึกถ้อยคําเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้  โดยให้ผู้ให้ถ้อยคํา
และคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกหน้า

ในการบันทึกถ้อยคําให้เขียนด้วยน้ําหมึกหรือพิมพ์  ถ้าจําเป็นต้องแก้ไขหรือตกเติมข้อความ  
ห้ามมิให้ขูดลบ  หรือบันทึกข้อความทับ  แต่ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความแล้วเขียนหรือพิมพ์ขึ้นใหม่   
หรือตกเติมข้อความ  โดยให้กรรมการสืบสวนและไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อ
กํากับไว้ทุกแห่ง

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้พิมพ์ลายนิ้วมือไว้  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคํา
ไม่ยอมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ  หรือไม่อาจลงลายมือชื่อ  หรือพิมพ์ลายนิ้วมือได้  ให้บันทึก
เหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้น

ในการสอบและบันทึกถ้อยคํา  คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนอาจบันทึกภาพหรือเสียง
ของผู้ให้ถ้อยคําหรือล่ามด้วยก็ได้  ในกรณีผู้ให้ถ้อยคําไม่ยินยอมให้บันทึกภาพหรือเสียงให้คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนบันทึกเหตุไว้แล้วดําเนินการต่อไปโดยงดการบันทึกภาพหรือเสียง   
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ข้อ ๔๔ ในการสอบและบันทึกถ้อยคําให้ใช้ภาษาไทย  แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่น
หรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  หรือต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยท้องถิ่น
หรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศ  ให้ใช้ล่ามแปล   

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย  หรือสามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะ
ภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถ่ิน  และไม่มีล่ามให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนจัดหาล่ามให้โดยมิชักช้า

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถพูดหรือได้ยิน  หรือสื่อความหมายได้  และไม่มีล่ามภาษามือ
ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนจัดหาล่ามภาษามือให้  หรือจัดให้ถาม  ตอบ  หรือสื่อความหมาย  
โดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร

ในกรณีที่ใช้ล่าม  ล่ามต้องสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะทําหน้าที่โดยสุจริตใจ  จะไม่เพิ่มเติม  
หรือตัดทอนสิ่งที่แปล  และจะแปลให้ถูกต้อง  โดยให้ลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคําหรือคําแปลนั้น

ข้อ ๔๕ ผู้ถูกร้องมีสิทธิไม่ให้ถ้อยคําหรือให้ถ้อยคําอย่างใด ๆ  ก็ได้  ในกรณีที่ผู้ถูกร้องให้ถ้อยคํา   
ให้นําความในข้อ  ๔๓  และข้อ  ๔๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๔๖ คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนมีอํานาจเรียกหรือออกหมายเรียกบุคคลใดให้มาพบ
หรือให้ส่งข้อมูล  วัตถุ  สิ่งของ  เอกสารภายในเวลาที่กําหนด

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหน่ึง  ไม่มาพบ  หรือไม่ส่งข้อมูล  วัตถุ  สิ่งของ  เอกสารภายในเวลา
ที่กําหนด  หรือมาพบแต่ไม่ยอมให้ถ้อยคําอันจะส่งผลให้การสืบสวนล่าช้า  หรือไม่ทันตามระยะเวลา
ที่กําหนด  และไม่สามารถดําเนินการวิธีอื่นใดเพื่อที่จะทราบถ้อยคําของบุคคลหรือให้ได้มาซึ่งข้อมูล  วัตถุ  
สิ่งของ  เอกสารดังกล่าว  คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนจะไม่ทําการสืบสวนในส่วนของถ้อยคําบุคคล  
ข้อมูล  วัตถุ  สิ่งของ  เอกสารนั้นก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในสํานวนการสืบสวนด้วย

ข้อ ๔๗ เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  ทําการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง
หรือจากเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏแล้ว  มีพยานหลักฐานสนับสนุนพอฟังได้ว่า  มีผู้ใดกระทําการใด
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้พิจารณามีการแจ้งเหตุ
แห่งการสืบสวนแก่บุคคลนั้น

ให้นําความตามข้อ  ๕๔  ถึงข้อ  ๕๖  มาใช้บังคับกับการแจ้งเหตุแห่งการสืบสวนโดยอนุโลม
ข้อ ๔๘ เม่ือคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดําเนินการสืบสวนแล้วเสร็จ  ให้ทํารายงาน

การสืบสวนตามแบบ  สตว.  ๔  ซึ่งต้องมีสาระสําคัญ  ดังนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง  หรือเหตุที่มีการสืบสวน
(๒) ชื่อ  ที่อยู่  และตําแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกร้อง
(๓) เรื่องที่ร้องและพฤติการณ์การกระทําผิดตามที่ร้อง  หรือมูลกรณีและพฤติการณ์

การกระทําผิดที่มีเหตุให้ต้องสืบสวน
(๔) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องซึ่งได้จากการสืบสวน
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(๕) สรุปเร่ืองที่สืบสวนและเสนอความเห็นควรดําเนินการ  โดยให้มีเหตุผลในการพิจารณา
ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  บทบัญญัติของกฎหมายท่ียกขึ้นอ้างอิง

เม่ือดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้เสนอสํานวนการสืบสวนต่อคณะกรรมการโดยผ่าน
ผู้อํานวยการ  หรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี

เม่ือผู้อํานวยการได้รับสํานวนการสืบสวนตามวรรคสองแล้ว  ให้มีความเห็นพร้อมเหตุผล
ท้ายรายงานการสืบสวน  แล้วเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  
ผู้อํานวยการอาจส่ังให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดําเนินการสืบสวนเพิ่มเติมก่อนมีความเห็น

เม่ือเลขาธิการได้รับสํานวนการสืบสวนตามวรรคสอง  หรือวรรคสามแล้ว  ให้จัดทําความเห็น
พร้อมเหตุผลเสนอต่อคณะกรรมการ  เว้นแต่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยก็ให้ดําเนินการตามข้อ  ๗๘  
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  เลขาธิการอาจสั่งให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดําเนินการสืบสวน
เพิ่มเติมก่อนมีความเห็น

ในกรณีที่ มี เหตุอันสมควรหรือมีความจําเป็นเร่งด่วน  จะเสนอสํานวนการสืบสวนต่อ
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยโดยตรงก็ได้

ข้อ ๔๙ ในกรณีที่สืบสวนแล้วพบว่า  มีผู้สมัครเป็นผู้กระทําการ  หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทํา
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนเสนอผู้สั่งให้ทําการสืบสวนเพื่อพิจารณาสั่งให้ดําเนินการไต่สวน

เม่ือมีคําสั่งให้ดําเนินการไต่สวนแล้ว  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดําเนินการไต่สวน
ต่อไปโดยพยานหลักฐานทั้งปวงในการสืบสวนให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการไต่สวน

ข้อ ๕๐ ในกรณีที่สืบสวนแล้วพบว่าผู้สมัครมิได้มีส่วนเก่ียวข้องในการกระทําความผิด   
แต่มีผู้กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  
หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
อันเป็นความผิดทางอาญา  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเสนอสํานวนการสืบสวนต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจะให้ดําเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว  โดยให้มีการร้องทุกข์   
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่มีเขตอํานาจก็ได้

ส่วนที่  ๓
การไต่สวน

ข้อ ๕๑ ในกรณีมีคําร้องหรือเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่ามีการกระทําใดอันเป็น
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สมัคร
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เป็นผู้กระทําหรือรู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําดังกล่าว  ถ้าคําร้องหรือเหตุอันควรสงสัย
หรือความปรากฏดังกล่าวมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอให้ดําเนินการไต่สวน   

เม่ือคณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  สั่งรับเร่ืองใดไว้
ดําเนินการไต่สวนแล้ว  ให้มอบหมายคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะใดคณะหนึ่งเป็นเจ้าของสํานวน
เพื่อดําเนินการไต่สวนเรื่องนั้นโดยเร็ว

ข้อ ๕๒ ให้ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสืบสวน  
และไต่สวนเพื่อดําเนินการไต่สวนโดยเร็ว  ในการประชุมครั้งแรกให้พิจารณากําหนดแนวทางและระยะเวลา   
ในการไต่สวน  โดยให้พิจารณาจากเอกสาร  หรือหลักฐานต้นเรื่อง  รวมทั้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้การไต่สวนดําเนินไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดําเนินการไต่สวนและสรุปสํานวนให้แล้วเสร็จภายใน
ยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองไว้ดําเนินการ  หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานพร้อมเหตุผลความจําเป็นต่อ
เลขาธิการหรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาทําการไต่สวนออกไปอีกไม่เกินสองคร้ัง  
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน

ในกรณีที่การดําเนินการไต่สวนตามวรรคสองไม่แล้วเสร็จ  ให้ผู้อํานวยการ  หรือเลขาธิการ
รายงานพร้อมเหตุผลความจําเป็น  เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาทําการไต่สวนต่อคณะกรรมการ   
โดยให้ขอขยายระยะเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการไต่สวนไม่น้อยกว่าสามวัน  ในระหว่างที่คณะกรรมการ
ยังไม่ได้อนุมัติขยายระยะเวลาการไต่สวนให้ดําเนินการไต่สวนต่อไป

ข้อ ๕๓ ในการไต่สวนให้นําความตามข้อ  ๔๒  ถึงข้อ  ๔๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่  ๔

การแจ้งข้อกล่าวหา  และสิทธิการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

ข้อ ๕๔ เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนทําการไต่สวน  รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง  
หรือจากเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏแล้ว  มีพยานหลักฐานสนับสนุนฟังได้ว่า  ผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถ่ิน  ผู้ถูกร้องหรือผู้ใด
กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง   
หรือมีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทํา  สนับสนุน  หรือรู้เหน็เป็นใจให้ผู้อื่นกระทํา  หรือรู้ว่า
มีการกระทําดังกล่าว  แต่ไม่ดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น  หรือได้รับประโยชน์จากการกระทํานั้น  
ซึ่งจะมีผลให้มีการระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว  เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง  เลือกตั้งใหม่  นับคะแนนใหม่  หรือต้องดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด  แล้วแต่กรณี   
ให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลดังกล่าว  ตามแบบ  สตว.  ๖   
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ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนแจ้งข้อกล่าวหา  โดยให้จัดทําบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา
ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุปจํานวนสองฉบับเพื่อส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ  และเก็บไว้
ในสํานวนการไต่สวนหนึ่งฉบับ

ให้จัดทําหนังสือกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีที่ให้ผู้ถูกกล่าวหาไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยแนบ
บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาไปให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมหนังสือดังกล่าว  และแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบถึงสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยคํา  หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาด้วย  โดยไปส่ง
ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  ณ  ภูมิลําเนา  ที่อยู่ตามหลักฐาน
การสมัครรับเลือกตั้ง  หรือหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  หรือภูมิลําเนา
ทางราชการ  หรือแจ้งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือแจ้งโดยวิธีปิดหมาย   

กรณีการแจ้งโดยวิธีปิดหมาย  ให้ปิดบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและหนังสือเชิญมาให้ถ้อยคํา
ไว้ในที่มองเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาที่อยู่ตามหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง  หรือหลักฐานทางทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  หรือภูมิลําเนาทางราชการ  โดยให้มีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
ในท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานตํารวจเป็นพยานร่วมด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน  และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา
ได้รับทราบข้อกล่าวหาและกําหนดนัดดังกล่าวนับแต่ได้ดําเนินการปิดหมายแล้ว   

ข้อ ๕๕ ในกรณีที่การไต่สวนมีพยานหลักฐานสนับสนุนเพียงพอที่จะฟังได้ว่า  หัวหน้าพรรคการเมือง  
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ผู้สมัครซึ่งถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น  มีส่วนรู้เห็น  
หรือปล่อยปละละเลย  หรือทราบถึงการกระทําของผู้สมัครซึ่งถูกกล่าวหานั้นแล้ว  มิได้ยับยั้งหรือแก้ไข
เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ถือว่าหัวหน้าพรรคการเมือง  หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วย  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนรายงานต่อ
ผู้อํานวยการหรือเลขาธิการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลดังกล่าว

ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบและชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา
ตามข้อ  ๕๔  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและไม่ประสงค์
ที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในสํานวนการไต่สวน  
แล้วดําเนินการต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา  แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา   
ให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาด้วย  และให้รวมไว้ในสํานวนการไต่สวน

ข้อ ๕๗ ในการชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหาอาจแก้ข้อกล่าวหา
ด้วยวาจา  หรือโดยทําเป็นหนังสือก็ได้  กรณีผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาให้บันทึกถ้อยคํา
และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  และผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ทนายความ  หรือบุคคลซึ่งไว้วางใจ
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้จํานวนหนึ่งคน  แต่จะต้องมิใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ไต่สวน  กรณีที่
ไม่สามารถนําบุคคลดังกล่าวมาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง  ไม่อาจนํามาเป็นเหตุขอเลื่อนการชี้แจงได้   
และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวซักถาม  แนะนําผู้ถูกกล่าวหา  หรือตอบคําถามแทนผู้ถูกกล่าวหา  หากฝ่าฝืน
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หรือมีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวาง  หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม  คณะกรรมการสืบสวน
และไต่สวนจะไม่อนุญาตให้บุคคลน้ันเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงก็ได้  โดยให้บันทึกเหตุดังกล่าวรวมไว้
ในสํานวนการไต่สวน

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอขยายระยะเวลาชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา  โดยอ้าง
เหตุผลและความจําเป็น  หากคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อประโยชน์
แห่งความเป็นธรรมและไม่เป็นการประวิงเวลา  จะขยายระยะเวลาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปตามที่
เห็นสมควรก็ได้

ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นว่า  การไต่สวนพยานหลักฐานใด
จะทําให้การไต่สวนล่าช้าโดยไม่จําเป็นหรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ  จะงดการไต่สวน
พยานหลักฐานนั้นเสียก็ได้  โดยให้บันทึกเหตุนั้นไว้

ข้อ ๕๘ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นคําชี้แจง  หรือให้ถ้อยคําแก้ข้อกล่าวหาแล้ว  มีสิทธิยื่นคําชี้แจง
เป็นหนังสือพร้อมพยานเอกสาร  หรือพยานวัตถุเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนในเวลาใด ๆ  
ก่อนเสนอรายงานการไต่สวนต่อผู้อํานวยการ  เลขาธิการ  หรือคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๕๙ เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนทําการไต่สวนแล้วเสร็จ  ให้ทํารายงานการไต่สวน
ตามแบบ  สตว.  ๕  ซึ่งต้องมีสาระสําคัญ  ดังนี้

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง  หรือเหตุที่ต้องมีการไต่สวน
(๒) ชื่อ  ที่อยู่  และตําแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกร้อง   
(๓) เร่ืองที่ถูกร้อง  ข้อกล่าวหา  คําแก้ข้อกล่าวหา  และพฤติการณ์การกระทําผิดตามข้อกล่าวหา
(๔) สรุปข้อเท็จจริง  และพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องซึ่งได้จากการไต่สวน
(๕) สรุปเรื่องท่ีไต่สวนและเสนอความเห็นควรดําเนินการ  โดยให้มีเหตุผลในการพิจารณา

ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
เม่ือดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้เสนอสํานวนการไต่สวนต่อคณะกรรมการโดยผ่าน

ผู้อํานวยการ  หรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี
เม่ือผู้อํานวยการได้รับสํานวนการไต่สวนตามวรรคสองแล้ว  ให้มีความเห็นพร้อมเหตุผลต่อท้าย

รายงานการไต่สวน  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรผู้อํานวยการอาจสั่งไต่สวนเพิ่มเติม  แล้วเสนอสํานวน
การไต่สวนต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

เม่ือเลขาธิการได้รับสํานวนการไต่สวนตามวรรคสอง  หรือวรรคสามแล้ว  ให้มีความเห็น
พร้อมเหตุผลประกอบในสํานวนการไต่สวน  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  เลขาธิการอาจส่ังไต่สวนเพิ่มเติม
แล้วเสนอความเห็นพร้อมสํานวนการไต่สวนต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว  เว้นแต่
มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยก็ให้ดําเนินการตามข้อ  ๗๘
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ส่วนที่  ๕
การสืบสวนหรือไต่สวนการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง   

ซึ่งเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร

ข้อ  ๖๐  ในกรณีที่ มีคําร้อง  หรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏไม่ว่าโดยทางใด   
ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนหรือไต่สวนต่อไป  ว่ามีการกระทําใดอันเป็น
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร  
การสืบสวนหรือไต่สวนให้นําความในหมวด  ๑  หมวด  ๒  และหมวด  ๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  
ให้หน้าที่และอํานาจของเลขาธิการเป็นอํานาจหน้าที่ของเอกอัครราชทูต   

เม่ือมีเหตุที่จะทําการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้เอกอัครราชทูตแจ้งรายชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
สถานเอกอัครราชทูตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน  หรือคณะกรรมการสืบสวน
และไต่สวนเฉพาะกาลหรือเฉพาะเรื่อง  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะแต่งตั้งพนักงานของสํานักงานเป็น
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตก็ได้

ข้อ ๖๑ คําร้องให้ยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตที่เหตุแห่งการร้องเกิดขึ้น  เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจําเป็น
อาจยื่นที่สํานักงานก็ได้

ในกรณีมีการย่ืนคําร้องต่อสํานักงาน  ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้เอกอัครราชทูตที่เหตุแห่งการกล่าวหา
เกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบเพื่อดําเนินการต่อไป  เว้นแต่เลขาธิการเห็นสมควรให้มีการสืบสวนหรือไต่สวน
โดยสํานักงาน

หากเป็นการกล่าวหาพนักงานเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตหรือเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการ
เลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งให้ดําเนินการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ให้เอกอัครราชทูตเสนอเร่ืองต่อ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อส่งเร่ืองให้เลขาธิการดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนต่อไป

ข้อ ๖๒ การจัดทํารายงานการสืบสวนหรือรายงานการไต่สวน  ให้จัดทําตามแบบ  สตว.  ๔  
หรือ  สตว.  ๕  แล้วแต่กรณี  โดยสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นเป็นภาษาไทย
ประกอบสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนเสนอเอกอัครราชทูต  เมื่อเอกอัครราชทูตได้รับสํานวน
การสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว  ให้ส่งสํานวนผ่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งต่อให้เลขาธิการ
ดําเนินการต่อไป
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ส่วนที่  ๖
การสืบสวนหรือไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง

ข้อ ๖๓ เพื่อประโยชน์ในการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไป
โดยรวดเร็ว  สุจริต  หรือเที่ยงธรรม  เม่ือคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ  
ให้ทํารายงานการสืบสวนหรือรายงานการไต่สวนตามแบบ  สตว.  ๔  หรือ  สตว.  ๕  แล้วแต่กรณี  เสนอเลขาธิการ
เพื่อจัดทําความเห็น  โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการโดยเร็ว  เว้นแต่
คณะกรรมการจะสั่งการเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการเห็นสมควรให้ไต่สวนเพ่ิมเติม  อาจมอบหมายให้
เจ้าพนักงานไม่น้อยกว่าสองคนหรือคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะเดิมไต่สวนเพิ่มเติมก็ได้

ข้อ ๖๔ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรแจ้งข้อกล่าวหา  คณะกรรมการจะแจ้งเอง   
หรือมอบหมายให้เลขาธิการ  คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  แจ้งข้อกล่าวหาและรับฟัง
พยานหลักฐานแทนก็ได้  ในการนี้  ให้คณะกรรมการ  เลขาธิการ  คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  
แล้วแต่กรณี  จัดทําบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามแบบ  สตว.  ๗  เพื่อส่งไปยังผู้ถูกกล่าวหา  
โดยให้นําความในข้อ  ๕๔  ถึงข้อ  ๕๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๖๕ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  มีจํานวนไม่น้อยกว่า
ห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  และอาจมีหลายคณะก็ได้  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน
และกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการอัยการ  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  
หรือผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐดังกล่าว  และมีความเป็นกลางทางการเมือง

ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ   
ช่วยตรวจสอบสํานวนตามความเหมาะสม

คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตําแหน่งประธานกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนหรือกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนว่างลง  
ให้ประธานกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนหรือกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่   
อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ข้อ ๖๖ ให้คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  มีหน้าที่และอํานาจช่วยคณะกรรมการ  ดังนี้
(๑) ตรวจสอบสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวน  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
(๒) รับฟังคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการ
(๓) ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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ข้อ ๖๗ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้เป็นไป
โดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  คณะกรรมการอาจให้คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนตรวจสอบสํานวน
การสืบสวนหรือไต่สวน  ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยก็ได้

ในกรณีที่คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนเห็นว่าสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนไม่ถูกต้อง  
ครบถ้วน  สมบูรณ์  ให้ส่งเร่ืองให้เลขาธิการดําเนินการแก้ไข  ปรับปรุง  หรือสืบสวนหรือไต่สวนเพิ่มเติม  
ทั้งนี้  เลขาธิการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนหรือเจ้าพนักงานไม่น้อยกว่าสองคน
เป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้   

ข้อ ๖๘ ให้นําความในข้อ  ๗๖  และข้อ  ๗๙  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนโดยอนุโลม

ส่วนที่  ๗
การรวมเรื่อง  การแยกเร่ือง  และการถอนคําร้อง

ข้อ ๖๙ คณะกรรมการอาจสั่งให้รวมคําร้อง  เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ  สํานวนการสืบสวน
หรือไต่สวน  เม่ือมีกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน
(๒) ผู้ร้องและผู้ถูกร้องหลายรายซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
(๓) เรื่องร้องที่มีผู้ร้องต่างรายกัน  แต่ผู้ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน
(๔) เรื่องที่ร้อง  หรือเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏที่มีมูลกรณีเดียวกันหรือเก่ียวพันกัน
เลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  อาจสั่งให้รวมคําร้อง  เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ  

สํานวนการสืบสวนหรือไต่สวน  หากปรากฏว่าเรื่องที่ร้อง  หรือเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ   
มีมูลกรณีเดียวกันหรือเก่ียวพันกัน

ข้อ ๗๐ เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าการสืบสวนหรือไต่สวนเร่ืองใดมีความยุ่งยาก  ซับซ้อน   
หรืออาจจะเกิดความล่าช้า  เพื่อให้การสืบสวนหรือไต่สวนเป็นไปด้วยความรวดเร็วหรือเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม  คณะกรรมการอาจสั่งให้แยกเรื่องหรือแยกประเด็นของเรื่องดังกล่าวไปทําการสืบสวน
หรือไต่สวนต่างหาก  หรือแยกไปรวมกับประเด็นของเรื่องอื่นก็ได้

ข้อ ๗๑ ในกรณีปรากฏหลักฐานจากการสืบสวนหรือไต่สวนว่ามีผู้อื่นกระทําการใดอันเป็น
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายร่วมกับผู้ถูกร้อง  ให้คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนรายงานให้ผู้สั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนทราบ  แล้วดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
กรณีดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานจากการสืบสวนหรือไต่สวนว่าผู้ถูกร้องกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้ง
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มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายประการอื่นอีก  ให้คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนเสนอผู้สั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  เพื่อสั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
กรณีดังกล่าวด้วย

ข้อ ๗๒ ก่อนคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดผู้ร้องอาจย่ืนหนังสือขอถอนคําร้องต่อเลขาธิการ
หรือผู้อํานวยการก็ได้  เม่ือเลขาธิการหรือผู้อํานวยการได้รับหนังสือขอถอนคําร้องแล้ว  ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการอาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ถอนคําร้องก็ได้  และให้เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ร้องทราบ

ส่วนที่  ๘
การสอบสวน

ข้อ ๗๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าต้องมีการสอบสวนเพื่อดําเนินคดีอาญากับบุคคลใด
เพราะเหตุกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการดําเนินการไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด  ๔
การพิจารณาและวินิจฉัย

ส่วนที่  ๑
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย

ข้อ ๗๔ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคณะหนึ่งหรือหลายคณะก็ได้  
จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน  แต่ไม่เกินเจ็ดคน  ประกอบด้วย  ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยและอนุกรรมการ
วินิจฉัย  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมือง  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  การสืบสวน  การไต่สวน  การบัญชี  การตรวจสอบภายใน  
หรือด้านอื่น ๆ  ที่เหมาะสม

คณะอนุกรรมการวินิจฉัย  มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้

ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย
ตามความเหมาะสม

ข้อ ๗๕ ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยและอนุกรรมการวินิจฉัย  พ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตาย
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(๓) ลาออก
(๔) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เมื่อเห็นสมควร
กรณีที่ตําแหน่งประธานอนุกรรมการวินิจฉัยหรืออนุกรรมการวินิจฉัยว่างลงนอกจากครบวาระ  

และมีการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการวินิจฉัยหรืออนุกรรมการวินิจฉัยแทนตําแหน่งที่ว่างลง  ให้ประธาน
อนุกรรมการวินิจฉัยหรืออนุกรรมการวินิจฉัยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ข้อ ๗๖ การประชุมของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  ต้องมีประธานอนุกรรมการวินิจฉัย
และอนุกรรมการวินิจฉัยมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม   
ให้ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยเป็นประธานในท่ีประชุม  ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการวินิจฉัย
ไม่มาประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อนุกรรมการวินิจฉัยที่มาประชุมเลือกกันเองคนหนึ่ง
ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

การลงมติของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  ให้ถือเสียงข้างมาก  ประธานอนุกรรมการวินิจฉัย
และอนุกรรมการวินิจฉัยทุกคนที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ

ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยและอนุกรรมการวินิจฉัยคนหน่ึงให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๗๗ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัย  
ปัญหาหรือข้อโต้แย้งตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

ข้อ ๗๘ ให้ เลขาธิ การ เสนอ สํานวนการ สืบสวนห รือไ ต่สวน   พร้อมความเห็นต่ อ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยเพื่อพิจารณา  ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา  เว้นแต่คณะกรรมการ
จะสั่งเป็นอย่างอื่น   

เม่ือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยได้รับสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว  ให้พิจารณาด้วยความรวดเร็ว
ต่อเนื่องและเป็นธรรม

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยเห็นว่าสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
ให้ส่งเร่ืองให้เลขาธิการดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเพิ่มเติม  หรือดําเนินการอื่นใดให้ครบถว้น   

การดําเนินการตามวรรคสาม  เลขาธิการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเดิม
เป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้

ข้อ ๗๙ เมื่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยพิจารณาแล้วเสร็จ  ให้จัดทําความเห็นตามแบบ  สตว.  ๘  
เสนอให้คณะกรรมการพจิารณาโดยเร็ว

ความเห็นของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  ต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ  โดยต้องลงลายมือชื่อ
ของประธานอนุกรรมการวินิจฉัยและอนุกรรมการวินิจฉัยที่พิจารณาทุกคน
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ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยหรืออนุกรรมการวินิจฉัยคนใดมีความเห็นแย้ง   
ให้ทําความเห็นแย้งประกอบไว้ด้วย

ส่วนที่  ๒
การพิจารณาสั่งการของกรรมการ

ข้อ ๘๐ ในกรณีกรรมการพบเห็นว่ามีการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใด  อันอาจเป็นเหตุ
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  มีอํานาจ
ดําเนินการได้  ดังนี้

(๑) ถ้าการน้ันเป็นการกระทํา  หรือการงดเว้นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือผู้มีหน้าที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้มีอํานาจส่ังให้ระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปล่ียนแปลง  หรือส่ังให้กระทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร

(๒) ถ้าเป็นการกระทําของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจส่ังให้เจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ  
หรือส่ังให้ผู้อํานวยการบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทํา  และรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อดําเนินการ
ต่อไปได้ตามที่จําเป็น

(๓)  ในกรณีมีความจําเป็น  จะสั่งระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปล่ียนแปลง  หรือยกเลิกการเลือกตั้ง  
และสั่งให้ดําเนินการเลือกตั้งใหม่  หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย  หรือทุกหน่วยใน
เขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทํา  หรือการงดเว้นการกระทํานั้นก็ได้

เม่ือกรรมการผู้ใดออกคําสั่งตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบโดยเร็ว  
ในการน้ี  ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควร  จะมีมติให้แก้ไข  เพิ่มเติม  ยกเลิกคําสั่ง  หรือมีมติให้ดําเนินการ
อย่างใดตามที่เหมาะสมก็ได้

ข้อ ๘๑ ในกรณีกรรมการส่ังให้ผู้อํานวยการบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทําและรวบรวม
พยานหลักฐานตามข้อ  ๘๐  (๒)  ให้ดําเนินการตาม  (๑)  ถึง  (๔)  ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อก็ได้  
ดังต่อไปนี้

(๑) บันทึกถ้อยคําบุคคลใด ๆ  ที่เก่ียวข้อง
(๒) ขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หน่วยงานเอกชน  หรือจากบุคคลใด ๆ  มาประกอบการพิจารณา
(๓) ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เก่ียวข้องเพื่อที่จะทราบรายละเอียดว่าผู้กระทําผิด

เป็นผู้ใด  มีบุคคลใดร่วมกระทําความผิด  พฤติกรรมในการกระทําเป็นอย่างไร  มีพยานหลักฐานใด
ผู้อํานวยการอาจมอบหมายให้พนักงานคนใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้  

แต่ทั้งนี้  จะมอบหมายให้พนักงานเป็นผู้ดําเนินการแทนไม่ได้
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เม่ือผู้อํานวยการดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เสนอรายงานพร้อมความเห็นต่อกรรมการ
ผู้สั่งเพื่อพิจารณา

กรณีกรรมการส่ังให้ดําเนินคดีอาญา  ให้ผู้อํานวยการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานทั้งปวง  
และร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป

ส่วนที่  ๓
การพิจารณาและวินิจฉัยชีข้าดของคณะกรรมการ

ข้อ ๘๒ เมื่อคณะกรรมการได้รับสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว  ให้คณะกรรมการ
พิจารณา  วินิจฉัยชี้ขาด  หรือสั่งการโดยเร็ว

ข้อ ๘๓ ในการลงมติวินิจฉัยของกรรมการ  ให้กรรมการลงมติเป็นหนังสือตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีชื่อเร่ืองและประเด็นที่ลงมติ  มติที่ลง  และลายมือชื่อของ
กรรมการที่ลงมติ  และให้เลขาธิการเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่ต้องทําคําวินิจฉัย  เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบร่างคําวินิจฉัยนั้น  และประธาน
กรรมการหรือผู้ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการได้ลงนามในคําวินิจฉัยนั้นแล้ว  ให้ถือว่าเป็นคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ

การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง  คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึง   
หรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการก็ได้

คําวินิจฉัยตามวรรคสอง  ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งคณะก่อนลงนาม

ในคําวินิจฉัย  ให้เลขาธิการบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคําวินิจฉัยและให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในคําวินิจฉัยนั้นแทน  
เมื่อเลขาธิการลงนามในคําวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว  ให้คําวินิจฉัยนั้นเป็นอันใช้บังคับได้

ข้อ ๘๔ ให้เลขาธิการส่งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้แก่ผู้ร้อง  ผู้ถูกร้อง  หรือผู้อํานวยการทราบ  
แล้วแต่กรณี

ข้อ ๘๕ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  เม่ือมีการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ใด
เป็นการชั่วคราว  ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น   

เม่ือประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการทุจริต
ในการเลือกตั้ง  หรือการเลือก  หรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น  ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกา
เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น

ให้นําความในวรรคหน่ึง  และวรรคสอง  มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  โดยอนุโลม  แต่การย่ืนคําร้องให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์
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ในกรณีปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  หัวหน้าพรรคการเมือง  หรือคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็น  หรือปล่อยปละละเลย  หรือทราบถึงการกระทํานั้นแล้ว  มิได้ยับย้ัง   
หรือแก้ไข  เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการดําเนินการย่ืนคําร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ มีคําวินิจฉัยยุบพรรคการเมือง  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นด้วย

ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือประกาศผลการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาแล้ว  คณะกรรมการเห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก
เนื่องจากขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องหรือส่งเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยต่อไป

ข้อ ๘๖ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  และมีความเห็นให้ยื่นคําร้องต่อศาลอุทธรณ์  
หรือศาลฎีกา  หรือศาลรัฐธรรมนูญ  เพื่อพิจารณามีคําสั่งให้สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิสมัคร   
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ใด  หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  
แล้วแต่กรณี  และมีกรณีที่จะต้องดําเนินคดีอาญากับบุคคลใด  เพราะเหตุกระทําความผิดตามกฎหมาย
เก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองด้วย  ให้รอการดําเนินคดีอาญาไว้ก่อนจนกว่าคดีเลือกตั้ง
จะดําเนินการแล้วเสร็จ  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงอายุความในการดําเนินคดีอาญาด้วย  เว้นแต่คณะกรรมการ
จะสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๘๗ ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําความผิดและกฎหมาย
บัญญัติให้ถือว่าการกระทําผิดนั้นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  และให้มีอํานาจส่งเรื่องให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการ
ตามหน้าที่และอํานาจได้

หมวด  ๕
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย

ข้อ ๘๘ คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  คณะอนุกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวน  และบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้ง  หรือได้รับมอบหมาย  หรือได้ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้   
ให้ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ตามอัตราที่กําหนดท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๘๙ พยาน  หรือล่าม  ซึ่งบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอํานาจได้เรียกมาให้ถ้อยคําตามระเบียบนี้  
ให้ได้รับค่าใช้จ่ายและค่าป่วยการตามอัตราที่กําหนดท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่เป็นพยานผู้ร้อง  หรือผู้ถูกร้องอ้าง
หรือนํามาให้ถ้อยคํา
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บทเฉพาะกาล

ข้อ ๙๐ การใดท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามระเบียบที่ระบุไว้ในข้อ  ๓  คําสั่ง  หรือมติ   
ของคณะกรรมการและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการตามระเบียบ  
มติ  และหนังสือสั่งการดังกล่าวต่อไป  จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๗๘
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หลกัสตูรการฝกึอบรม
ตามระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตัง้ว่าด้วยการสบืสวน การไตส่วน และการวนิจิฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๖
ลําดบั หลกัสตูรการฝกึอบรม

๑ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้น
๒ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับกลาง
๓ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับสูง
๔ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนสาํหรับผู้บริหาร

อัตราคา่ป่วยการลา่ม ล่ามภาษามือ และพยาน

ลําดบั ประเภทของคา่ป่วยการ/คา่ใช้จ่าย อัตราคา่ป่วยการที่ได้รบั
(บาท) 

๑ ล่ามหรือล่ามภาษามือ ได้รับค่าป่วยการคิดเป็นรายชั่วโมง  ๕๐๐ บาท ต่อช่ัวโมง  
๒ พยานท่ีมีถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น

ที่ต้ังของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

๓๐๐ บาท ต่อครั้ง

๓ พยานที่มีถิ่นที่อยู่นอกเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นที่ต้ังของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
หรือกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

๕๐๐ บาท ต่อครั้ง

๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่าม ล่ามภาษามือ และพยาน
(ยกเว้นค่าเบ้ียเลี้ยง) 

(๑) ผู้ที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ในอัตรา
ตามกฎหมายหรือระเบียบของ
หน่วยงานที่บุคคลน้ันสังกัด  
(๒) บุคคลนอกจาก (๑) ให้เบิกจา่ย
ได้ในอัตราเทียบเท่าพนักงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประเภทตําแหน่งวิชาการ ระดับ
ชํานาญการ ตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
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อัตราคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน
ตามระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตัง้ว่าด้วยการสบืสวน การไตส่วน และการวนิจิฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑

ลําดบั ประเภทของผูท้ี่ได้รบัมอบหมาย อัตราคา่ใช้จ่าย (บาท) 
๑ เจ้าพนักงาน  คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน      เท่าที่จ่ายจริง ตามระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง           
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน  

อัตราคา่ตอบแทนสํานวนการสบืสวนและสํานวนการไตส่วน  

ลําดบั สํานวนที่ได้รบัมอบหมาย อัตราคา่ตอบแทน  (บาท) 
๑ สํานวนการสืบสวน  ๓,๐๐๐ บาท  
๒ สํานวนการไต่สวน  ๕,๐๐๐ บาท  

อัตราคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการช่วยตรวจสอบสาํนวนและคณะอนกุรรมการวินิจฉัย

ลําดบั ประเภทของผูท้ี่ได้รบัมอบหมาย อัตราคา่ใช้จ่าย  (บาท) 
๑  คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกต้ังว่าด้วยเบ้ียประชุม
กรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทํางาน

๒  คณะอนุกรรมการวินิจฉัย เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกต้ังว่าด้วยเบ้ียประชุม
กรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทํางาน
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แบบบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน

๕.๕ ซ.ม. 

   ด้านหน้า          ๘.๕ ซ.ม.

๕.๕ ซ.ม.

   ด้านหลัง          ๘.๕ ซ.ม. 

เลขที่บัตร......./...... 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานตาม มาตรา ๔๒

ยศ/ช่ือ – สกุล................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน.................................................. 

ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นเจ้าพนักงานมีอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๐

วันออกบัตร
วันหมดอายุ

   .............................. 
  (                       ) 
        ผู้ออกบัตร

     ............................. 
         ลายมือช่ือ

พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๔๒ ให้กรรมการมีอํานาจไต่สวน ไต่สวน หรือดําเนินคดี

ตามมาตรา ๔๑ และเพ่ือให้การดําเนินการไต่สวนหรือไต่สวน หรือการ
ดําเนินคดีดังกล่าวเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการ
มีอํานาจแต่งต้ังเลขาธิการหรือพนักงานของสํานักงานเป็นเจ้าพนักงาน
มีอํานาจในการไต่สวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือดําเนินคดีได้ตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดระยะเวลา
ในการดําเนินการ และขอบเขตแห่งหน้าท่ีและอํานาจของผู้ได้รับแต่งตั้ง
แต่ละระดับไว้ให้ชัดเจนรวมตลอดท้ังการออกบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน
ท่ีเก่ียวข้องด้วย

พนักงานของสํานักงานท่ีจะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตาม
วรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายการไต่สวน
หรือการดําเนินคดี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ท่ีคณะกรรมการ
กําหนดแล้ว

ในกรณีมีความจําเป็น คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐให้เป็นเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี
เฉพาะกาลหรือเฉพาะเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการกําหนดก็ได้

ให้เจ้าพนักงานตามวรรคหน่ึง เปน็พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้
มีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา

ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดอํานาจคณะกรรมการที่จะ
ดําเนินการให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการดําเนินการไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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คําขอมีบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน  
ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐

เขียนที่  
วันที่          เดือน                           พ.ศ.   

ข้าพเจ้า                                                           อาชีพ   
ตําแหน่ง                                     สังกัด  
เกิดวันที่          เดือน                        พ.ศ.             อายุ          ปี สัญชาติ                   หมู่โลหิต    
มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่                       หมู่ที่              ตรอก/ซอย  
ถนน                                                          ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต                                         จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์                                                      เลขประจําตัวประชาชน  
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  
  
ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการการเลือกต้ังให้เป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความประสงค์จะขอมีบัตรประจําตัวของเจ้าพนักงาน
ยื่นต่อประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

กรณี   ขอมีบัตรครั้งแรก
 ขอมีบัตรใหม่ เน่ืองจาก   บัตรหมดอายุ   บัตรหาย
  บัตรชํารุด

  ขอเปลี่ยนบัตร เน่ืองจาก   เปลี่ยนตําแหน่ง/เลื่อนระดับ
  เปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ   เปลี่ยนช่ือตัว
  เปลี่ยนช่ือสกุล   อื่นๆ  

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จํานวน ๒ ภาพ
 ได้แนบใบแจ้งความ กรณีบัตรหาย
 ได้แนบบัตรเดิม พร้อมใบเปล่ียนคํานําหน้าช่ือ/ ช่ือตัว/ ช่ือสกุล  

  กรณีเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ/ ช่ือตัว/ ช่ือสกุล
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ

         ลายมือช่ือ                                                ผู้ทําคําขอ
            (                                              ) 
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ที่       (ระบุชื่อส่วนงานที่ออกหนังสือ)         

วันที่                                            

เรื่อง  รายงานการรับค าร้องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)

เอกสารประกอบเรื่อง  ส าเนาค าร้อง จ านวน       แผ่น

พร้อมนี้ ขอรายงานการสั่งรับค าร้อง (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)      
[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ตามท่ีมีการกล่าวหา] ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่
ตามค าร้องที่บันทึกข้อมูลไว้ในสมุดทะเบียนเลขรับที่            /            เมื่อวันที่
กรณี (นาย/นาง/นางสาว)              (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุสถานะด้วย)                 ผู้ร้อง 
(นาย/นาง/นางสาว)                  (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุสถานะด้วย)                 ผู้ถูกร้อง 
จ านวน         ข้อกล่าวหา รายละเอียด ดังนี้

๑. ข้อกล่าวหาที่ ๑                         มี ๒ ประเด็น ดังนี้
๑.๑ ประเด็นที่ ๑                       รับเรื่องไว้ด าเนินการ (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)
๑.๒ ประเด็นที่ ๒                       ไม่รับเรื่องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)

และได้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามหนังสือ ที่                          แล้ว
๒. ข้อกล่าวหาที่ ๒                         รับเรื่องไว้ด าเนินการ (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)
๓. ข้อกล่าวหาที่ ๓                         ไม่รับเรื่องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)

และได้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามหนังสือ ที่                          แล้ว
รายละเอียดและพฤติการณ์ปรากฏตามส าเนาค าร้องที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)    
( )

                                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../
                                                                       เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

   (ระบุชื่อส่วนงาน)
โทร
โทรสาร

แบบ สตว. ๑
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ที่       (ระบุชื่อส่วนงานที่ออกหนังสือ)         

วันที่                                             

เรื่อง  รายงานการรับเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)

เอกสารประกอบเรื่อง  ส าเนาเอกสารต้นเรื่อง จ านวน       แผ่น

พร้อมนี้ ขอรายงานการสั่งรับเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ (ระบุ “การเลือกตั้ง/ 
การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  [ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ตามที่มีการกล่าวหา] ในการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่                          กรณีมีการกล่าวหา (นาย/นาง/นางสาว)   (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุ
สถานะด้วย)        จ านวน         ข้อกล่าวหา รายละเอียด ดังนี้

๑. ข้อกล่าวหาที่ ๑                         มี         ประเด็น ดังนี้
๑.๑ ประเด็นที่ ๑                       รับเรื่องไว้ด าเนินการ (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)
๑.๒ ประเด็นที่ ๒                       ไมร่ับเรื่องไว้ด าเนินการ (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)

๒. ข้อกล่าวหาที่ ๒                         รับเรื่องไว้ด าเนินการ (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)
รายละเอียดและพฤติการณ์ปรากฏตามส าเนาเอกสารต้นเรื่องที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)    
( )

                                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../
                                                                       เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

   (ระบุชื่อส่วนงาน)
โทร
โทรสาร

แบบ สตว. ๒

421



รายงานการตรวจมูลกรณี
วันที่                                           .

กรณี (นาย/นาง/นางสาว)                                ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น    (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)
หมายเลข         [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้รับการเลือกตั้ง)”] ผู้ร้อง อยู่บ้านเลขที่
(นาย/นาง/นางสาว)                                ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น    (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)
หมายเลข         [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้รับการเลือกตั้ง)”] (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)

เรียน (ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง)

ตามที่ (ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง”)
มีค าสั่ง เมื่อวันที่        มอบหมายให้ (ระบุชื่อ – นามสกุล และต าแหน่งเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย)
ด าเนินการตรวจมูลกรณี ในกรณี (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)    [ระบุชื่อองค์กร รวมทั้ง
เขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการตรวจมูลกรณ]ี ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่                        มิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม นั้น

บัดนี้ ได้ท าการตรวจมูลกรณีเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
๑. สรุป (ระบุ “เรื่องตามค าร้องของผู้ร้อง/ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”)

๑.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ (ระบุข้อกล่าวหาโดยย่อตามบทบัญญัติ)
ประเด็นที่ ๑    (ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 

ท าไม พร้อมระบบุทบัญญัติที่เป็นความผิด)    (หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)

ประเด็นที่ ๒ 

๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒     

๒. สรุปการตรวจมูลกรณี ในข้อกล่าวหาที่ ๑
๒.๑ ประเด็นที่ ๑

ข้อเท็จจริงจากการตรวจมูลกรณี สรุปได้ความว่า
(ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจมูลกรณี)

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า   (ระบุ “ค าร้อง/ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”)
ตามข้อ ๒.๑    (ระบุ เช่น มีหลักฐานหรือข้อมูลพอสมควรเพียงพอที่จะด าเนินการสืบสวนต่อไปได้/ มีหลักฐาน

แบบ สตว. ๓
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หรือข้อมูลพอสมควรเพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวนต่อไปได้/ มีหลักฐานหรือข้อมูลไม่เพียงพอที่จะด าเนินการ
สืบสวนหรือไต่สวนต่อไปได้ เป็นต้น )  จึงเห็นควร   

๒.๒ ประเด็นที่ ๒
ข้อเท็จจริงจากการตรวจมูลกรณี สรุปได้ความว่า

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า                           ตามข้อ ๒.๒        
                             จึงเห็นควร

๓. สรุปการตรวจมูลกรณี ในข้อกล่าวหาที่ ๒
ข้อเท็จจริงจากการตรวจมูลกรณี สรุปได้ความว่า

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า                           ตามข้อ ๓        
                             จึงเห็นควร

๔. สรุปความเห็น
๔.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑

ประเด็นที่ ๑
เห็นควร   
ประเด็นที่ ๒
เห็นควร 

๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒
เห็นควร 

พร้อมกันนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่ได้จากการตรวจมูลกรณีข้างต้น รวมเอกสาร        แผ่น
มาเพ่ือโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 
        ( )

           (ระบุต าแหน่ง)
ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(ระบุความเห็นพร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)

(ลงชื่อ) 
        ( )

           (ระบุต าแหน่ง)
                  (ระบุ วัน เดือน ปี)
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รายงานการสืบสวน
ที่

วันที่
(นาย/นาง/นางสาว) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)

หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้
รับการเลือกตั้ง)”] ผู้ร้อง

ระหว่าง
(นาย/นาง/นางสาว) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)

หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้
รับการเลือกตั้ง)”] ผู้ถูกร้อง

เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผ่านผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง)

ตามค าสั่ง                                 ลงวันที่                            ได้แต่งตั้งให้
๑.
๒.
๓.

เป็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ท าการสืบสวน กรณี     (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  
[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการสืบสวน]                                           ในการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่                        ว่ามิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ซึ่ง  (ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ กรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการการเลือกตั้ง”)
ได้สั่งให้ด าเนินการสืบสวน เมื่อวันที่                        นั้น

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้ด าเนินการสืบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏรายละเอียดสรุปได้
ดังนี้

๑. สรุป (ระบุ “เรื่องตามค าร้องของผู้ร้อง/ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”)
๑.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ (ระบุข้อกล่าวหาโดยย่อตามบทบัญญัติ)

ประเด็นที่ ๑    (ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
ท าไม พร้อมระบบุทบัญญัติที่เป็นความผิด)    (หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)

ประเด็นที่ ๒ 

แบบ สตว. ๔
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๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒     

๒. สรุปการสืบสวน ในข้อกล่าวหาที่ ๑
๒.๑ ประเด็นที่ ๑

พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน        ปาก)
(๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)     ผู้ร้อง ให้การว่า

(๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)     พยาน ให้การว่า

เหตุแห่งการสืบสวนที่แจ้งแก่ (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (ถ้ามี)

พยานหลักฐานฝ่าย (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน        ปาก)
(๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)     (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า

(๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)     พยาน ให้การว่า

พยานบุคคลที่สืบสวนประกอบ (จ านวน        ปาก)
(๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)     พยาน ให้การว่า

(๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)     พยาน ให้การว่า

พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ)
(๑)        

(๒)        

ความเห็น
ข้อเท็จจริงจากการสืบสวน ฟังได้ว่า

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

จึงเห็นควร
425



๒.๒ ประเด็นที่ ๒
พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน        ปาก)
(๑)                                     ผู้ร้อง ให้การว่า

(๒)                                     พยาน ให้การว่า

เหตุแห่งการสืบสวนที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (ถ้ามี)

พยานหลักฐานฝ่าย (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน        ปาก)
(๑)                                     (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า

(๒)                                     พยาน ให้การว่า

พยานบุคคลที่สืบสวนประกอบ (จ านวน        ปาก)
(๑)                                     พยาน ให้การว่า

(๒)                                     พยาน ให้การว่า

พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ)
(๑)        

(๒)        

ความเห็น
ข้อเท็จจริงจากการสืบสวน ฟังได้ว่า

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

จึงเห็นควร
๓. สรุปการสืบสวน ในข้อกล่าวหาที่ ๒

พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน        ปาก)
(๑)                                     ผู้ร้อง ให้การว่า
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(๒)                                     พยาน ให้การว่า

เหตุแห่งการสืบสวนที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (ถ้ามี)

พยานหลักฐานฝ่าย (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน        ปาก)
(๑)                                     (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า

(๒)                                     พยาน ให้การว่า

พยานบุคคลที่สืบสวนประกอบ (จ านวน        ปาก)
(๑)                                     พยาน ให้การว่า

(๒)                                     พยาน ให้การว่า

พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ)
(๑)        

(๒)        

ความเห็น
ข้อเท็จจริงจากการสืบสวน ฟังได้ว่า

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

จึงเห็นควร
๔. สรุปความเห็น

๔.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑
ประเด็นที่ ๑
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ประเด็นที่ ๒

๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ขอเสนอส านวนการสืบสวน รวมเอกสาร        แผ่น 
มาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน
        ( )

(ลงชื่อ) กรรมการสืบสวนและไต่สวน
        ( )

(ลงชื่อ) กรรมการสืบสวนและไต่สวน
        ( )

ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                            . (ถ้ามี)

(ระบุความเห็นพร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)

(ลงชื่อ) 
        ( )

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                         .

                  (ระบุ วัน เดือน ปี)

(๒)                                     พยาน ให้การว่า

เหตุแห่งการสืบสวนที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (ถ้ามี)

พยานหลักฐานฝ่าย (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน        ปาก)
(๑)                                     (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า

(๒)                                     พยาน ให้การว่า

พยานบุคคลที่สืบสวนประกอบ (จ านวน        ปาก)
(๑)                                     พยาน ให้การว่า

(๒)                                     พยาน ให้การว่า

พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ)
(๑)        

(๒)        

ความเห็น
ข้อเท็จจริงจากการสืบสวน ฟังได้ว่า

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

จึงเห็นควร
๔. สรุปความเห็น

๔.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑
ประเด็นที่ ๑

428



รายงานการไต่สวน
ที่

วันที่
(นาย/นาง/นางสาว) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)

หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้
รับการเลือกตั้ง)”] ผู้ร้อง

ระหว่าง
(นาย/นาง/นางสาว) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)

หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้
รับการเลือกตั้ง)”] ผู้ถูกร้อง

เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผ่านผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง)

ตามค าสั่ง                                 ลงวันที่                            ได้แต่งตั้งให้
๑.
๒.
๓.

เป็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ท าการไต่สวน กรณี (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  
[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการไต่สวน]                                            ในการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่                        ว่ามิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ซึ่ง  (ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ กรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการการเลือกตั้ง”)
ได้สั่งให้ด าเนินการไต่สวน เมื่อวันที่                        นั้น

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้ด าเนินการไต่สวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏรายละเอียดสรุปได้
ดังนี้

๑. สรุป (ระบุ “เรื่องตามค าร้องของผู้ร้อง/ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”)
๑.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ (ระบุข้อกล่าวหาโดยย่อตามบทบัญญัติ)

ประเด็นที่ ๑    (ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
ท าไม พร้อมระบบุทบัญญัติที่เป็นความผิด)    (หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)

แบบ สตว. ๕
๕๔๕
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ประเด็นที่ ๒ 

๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒    

๒. สรุปการไต่สวน ในข้อกล่าวหาที่ ๑
๒.๑ ประเด็นที่ ๑

พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน        ปาก)
(๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)     ผู้ร้อง ให้การว่า

(๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)     พยาน ให้การว่า

ข้อกล่าวหาที่แจ้งแก่ (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)

พยานหลักฐานฝ่าย (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน        ปาก)
(๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)     (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า

(๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)     พยาน ให้การว่า

พยานบุคคลที่ไต่สวนประกอบ (จ านวน        ปาก)
(๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)     พยาน ให้การว่า

(๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)     พยาน ให้การว่า

พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ)
(๑)        

(๒)        

ความเห็น
ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน ฟังได้ว่า
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ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

จึงเห็นควร
๒.๒ ประเด็นที่ ๒

พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน        ปาก)
(๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)     ผู้ร้อง ให้การว่า

(๒)       (ระบุชื่อ – นามสกุล)    พยาน ให้การว่า

ข้อกล่าวหาที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)

พยานหลักฐานฝ่าย (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน        ปาก)
(๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)    (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า

(๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า

พยานบุคคลที่ไต่สวนประกอบ (จ านวน        ปาก)
(๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)     พยาน ให้การว่า

(๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)     พยาน ให้การว่า

พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ)
(๑)        

(๒)        

ความเห็น
ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน ฟังได้ว่า
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ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

จึงเห็นควร
๓. สรุปการไต่สวน ในข้อกล่าวหาที่ ๒

พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน        ปาก)
(๑)       (ระบุชื่อ – นามสกุล)    ผู้ร้อง ให้การว่า

(๒)       (ระบุชื่อ – นามสกุล)     พยาน ให้การว่า

ข้อกล่าวหาที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)

พยานหลักฐานฝ่าย (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน        ปาก)
(๑)         (ระบุชื่อ – นามสกุล)       (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า

(๒)         (ระบุชื่อ – นามสกุล)        พยาน ให้การว่า

พยานบุคคลทีไ่ต่สวนประกอบ (จ านวน        ปาก)
(๑)       (ระบุชื่อ – นามสกุล)     พยาน ให้การว่า

(๒)       (ระบุชื่อ – นามสกุล)     พยาน ให้การว่า

พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ)
(๑)        

(๒)        

ความเห็น
ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน ฟังได้ว่า

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

จึงเห็นควร
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๔. สรุปความเห็น
๔.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑

ประเด็นที่ ๑

ประเด็นที่ ๒

๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ขอเสนอส านวนการไต่สวน รวมเอกสาร             แผ่น
มาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน
        ( )

(ลงชื่อ) กรรมการสืบสวนและไต่สวน
        ( )

(ลงชื่อ) กรรมการสืบสวนและไต่สวน
        ( )

ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                            . (ถ้ามี)

(ระบุความเห็นพร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)

(ลงชื่อ) 
        ( )

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                         .

                  (ระบุ วัน เดือน ปี)
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บันทึกการแจ้งและรับทราบ (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)
กรณี (นาย/นาง/นางสาว)    (ระบุชื่อผู้ถูกร้อง)         ผู้สมัครรับเลือกตั้ง        

เขตเลือกตั้งท่ี     อ าเภอ                   จังหวัด                      หมายเลข    
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
       (ระบุสถานที่ที่ออกบันทึก)

วันที่
ด้วยในกำรเลือกตั้ง                เมื่อวันที่                มี  (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัย

หรือความปรากฏ”)  ว่ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง               หมำยเลข 
กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน   (ระบุบทบัญญัติที่ฝ่าฝืน) จึงจัดท ำบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ (ระบุ “เหตุแห่ง
การสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ (ระบุ “๔๗/๕๔”) แห่งระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วย
กำรสืบสวน กำรไต่สวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือแจ้งให้ท่ำนทรำบ (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ 
ข้อกล่าวหา”) ดังนี้

๑.       (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ข้อกล่าวหา” โดยอธิบายข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
โดยสรุป)

๒.       (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ข้อกล่าวหา” โดยอธิบายข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
โดยสรุป)

ตำม  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้ำงต้น ท่ำนมีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค ำหรือ   
มีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำ และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟัง
กำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้

(ลงชื่อ)    
( )
        (ระบุต าแหน่ง)

แบบ สตว. ๖
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ส่วนบันทึกรับทราบ (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบด้วยว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้แจง

แสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำ และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟังกำรชี้แจง
แสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                         ได้รับทรำบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ 
ข้อกล่าวหา”) และสิทธิที่จะพึงมีในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำ พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับบันทึกกำรแจ้ง  (ระบุ “เหตุแห่ง
การสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ตำมบันทึกแจ้งข้อกล่ำวหำ ฉบับลงวันที่   (ระบุวัน เดือน ปี ของบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา)
ข้ำงต้นแล้ว เมื่อวันที่         เดือน                          พ.ศ.             เวลำ                   นำฬิกำ

(ลงชื่อ)    ผู้ถูกกล่ำวหำ
( )
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บันทึกการแจ้งและรับทราบ (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)
กรณี (นาย/นาง/นางสาว)    (ระบุชื่อผู้ถูกร้อง)         ผู้สมัครรับเลือกตั้ง        

เขตเลือกตั้งท่ี     อ าเภอ                   จังหวัด                      หมายเลข    
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
       (ระบุสถานที่ที่ออกบันทึก)

วันที่
ด้วยในกำรเลือกตั้ง                 เมื่อวันที่                มี  (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัย

หรือความปรากฏ”)  ว่ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                    ผู้สมัครรับเลือกตั้ง                  หมำยเลข 
กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน      (ระบุบัญญัติที่ฝ่าฝืน)           คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประชุมพิจำรณำ
ครั้งที่           เมื่อวันที่         มีมติให้ (ระบุ “เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการช่วย
ตรวจสอบส านวน”)  จัดท ำบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)
ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ข้อ ๖๔ แห่งระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๖๑

   (ระบุ “เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง/ คณะกรรมกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน”)                     
จึงขอแจ้งให้ท่ำนทรำบ (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ดังนี้

๑.       (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา” โดยอธิบายข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
โดยสรุป)

๒.       (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา” โดยอธิบายข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
โดยสรุป)

ตำม  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้ำงต้น ท่ำนมีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค ำหรือ
มีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำ และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟัง
กำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้

(ลงชื่อ)    
( )
        (ระบุต าแหน่ง)

แบบ สตว. ๗
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ส่วนบันทึกรับทราบข้อกล่าวหา
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบด้วยว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้แจง

แสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำ และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟังกำรชี้แจง
แสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                         ได้รับทรำบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ 
ข้อกล่าวหา”) และสิทธิที่จะพึงมีในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำ พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับบันทึกกำรแจ้ง  (ระบุ “เหตุแห่ง
การสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ตำมบันทึกแจ้งข้อกล่ำวหำ ฉบับลงวันที่   (ระบุวัน เดือน ปี ของบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา)
ข้ำงต้นแล้ว เมื่อวันที่          เดือน                           พ.ศ.             เวลำ                   นำฬิกำ

(ลงชื่อ)    ผู้ถูกกล่ำวหำ
( )
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ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 
ที่            /

วันที่                                           .

เรื่อง การ (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) กรณี (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  
[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการสืบสวนหรือไต่สวน]

ผู้ร้อง (นาย/นาง/นางสาว) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)
หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้
รับการเลือกตั้ง)”]

ผู้ถูกร้อง (นาย/นาง/นางสาว) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)
หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้
รับการเลือกตั้ง)”]

วันครบวาระ วันที่
(หากเป็นกรณีอ่ืนให้ระบุด้วย เช่น แทนต าแหน่งที่ว่างเนื่องจาก เสียชีวิต/ ลาออก/
ยกฐานะ/ ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้ระบุวันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งด้วย)

วันเลือกตั้ง วันที่
วันยื่นค าร้อง วันที่
วันประกาศผลการเลือกตั้ง วันที่
ข้อกล่าวหา

ข้อกล่าวหาที่ ๑     (ระบุข้อกล่าวหาตามบทบัญญัติ)      จ านวน ๒ ประเด็น
ข้อกล่าวหาที่ ๒     (ระบุข้อกล่าวหาตามบทบัญญัติ)

การแจ้ง (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)
ข้อกล่าวหาที่ ๑

ประเด็นที่ ๑ แจ้งเมื่อวันที่             แก่ (นาย/นาง/นางสาว)
ประเด็นที่ ๒ แจ้งเมื่อวันที่             แก่ (นาย/นาง/นางสาว)

ข้อกล่าวหาที่ ๒ แจ้งเมื่อวันที่       แก่        (กรณีไม่แจ้ง ระบุ “ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา”)
ข้อกล่าวหาที่ ๑
ประเด็นที่ ๑ (ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม

พร้อมระบบุทบัญญัติที่เป็นความผิด)   (หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)

แบบ สตว. ๘
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ข้อเท็จจริงฟังได้ความว่า   
                     (ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวน/ ไต่สวน โดยสรุป)

ความเห็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เห็นว่า

จึงเห็นควร
ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด... เห็นว่า

จึงเห็นควร
ความเห็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่           /           ลงวันที่   

เห็นว่า

จึงเห็นควร
ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่         .

พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า           

         (ปรับข้อเท็จจริง พฤติการณ์ การกระท านั้น เข้าข่ายความผิดหรือไม่ อย่างไร พร้อมเหตุผลประกอบ 
หากอนุกรรมการวินิจฉัยคนใดมีความเห็นแย้งให้ท าความเห็นแย้งไว้ในความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย)

จึงเห็นควร
ประเด็นที่ ๒

ข้อเท็จจริงฟังได้ความว่า

ความเห็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เห็นว่า

จึงเห็นควร
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ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด... เห็นว่า

จึงเห็นควร
ความเห็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่           /           ลงวันที่   

เห็นว่า

จึงเห็นควร
ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่         .

พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า           

         

จึงเห็นควร
ข้อกล่าวหาที่ ๒       

ข้อเท็จจริงฟังได้ความว่า   
                     

ความเห็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เห็นว่า

จึงเห็นควร
ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด... เห็นว่า

จึงเห็นควร
ความเห็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่           /           ลงวันที่   

เห็นว่า

จึงเห็นควร
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ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่         .

พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า           
         

จึงเห็นควร
สรุปความเห็น
ข้อกล่าวหาที่ ๑

ประเด็นที่ ๑ เห็นควร
ประเด็นที่ ๒ เห็นควร

ข้อกล่าวหาที่ ๒ เห็นควร

(ลงชื่อ) ประธานอนุกรรมการวินิจฉัย
        ( )

(ลงชื่อ) อนุกรรมการวินิจฉัย
        ( )

(ลงชื่อ) อนุกรรมการวินิจฉัย
        ( )

(ลงชื่อ) อนุกรรมการวินิจฉัย
        ( )

(ลงชื่อ) อนุกรรมการวินิจฉัย
        ( )

(ลงชื่อ) อนุกรรมการวินิจฉัย
        ( )

(ลงชื่อ) อนุกรรมการวินิจฉัย
        ( )
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวนิิจฉัยชีข้าด  (ฉบับที ่ ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  
การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒๔  มาตรา  ๒๒๕  และมาตรา  ๒๒๖  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๕  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๘  
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๘  
มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  
และมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๑๓๒  มาตรา  ๑๓๓  มาตรา  ๑๓๔  มาตรา  ๑๓๗  มาตรา  ๑๓๘  
และมาตรา  ๑๔๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา  ๑๐๖  มาตรา  ๑๐๗  มาตรา  ๑๐๘  และมาตรา  ๑๑๓  แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  
การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของข้อ  ๒๐  ของระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑
“ข่าว  ข้อมูล  หรือเบาะแสที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว  หากเลขาธิการหรือผู้อ านวยการ

แล้วแต่กรณี เห็นว่าไม่มีมูลที่จะกล่าวหาว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  ก็ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไปได้”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๒๓  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓)  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือ
ผู้สมัคร  มีสิทธิยื่นค าร้องในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๒๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๓
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“(๓)  ค าร้องเกี่ยวกับการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บรหิารทอ้งถิ่น  ให้ยื่นค าร้องไดต้ัง้แต่
วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  เว้นแต่

(ก) ค าร้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

(ข) ค าร้องเกี่ยวกับการนับคะแนน  ให้ยื่นในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ  
หรือในกรณีค าร้องเกี่ยวกับการรวมคะแนนเลือกตั้ง  ให้ยื่นก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๒๕  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ค าร้องตามข้อ  ๒๔  (๑)  (ข)  และ  (๓)  (ข)  ให้ยื่นต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
หรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  หรือคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ที่ด าเนินการนบัคะแนน
หรือรวมคะแนนเลือกตั้งนั้น  แล้วให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้งจัดส่งค าร้องต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยเร็ว”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๒๖  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เมื่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการสั่งรับไว้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว  ให้เลขาธิการหรือ
ผู้อ านวยการ  แล้วแต่กรณี  รายงานให้คณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๑  หรือ  สตว.  ๑/๑  
แล้วแต่กรณี”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๒๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์  หรือมีหลักฐาน
พอสมควร  หรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนหรือไต่สวนต่อไปว่ามีการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ 
หรือผู้อ านวยการ  แล้วแต่กรณี  พิจารณาสั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  โดยไม่ต้องมีการตรวจมูล
กรณีก่อนก็ได้  และรายงานให้คณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๒  หรือ  สตว.  ๒/๑  แล้วแต่กรณี”  

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการสืบสวน  
การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เมื่อเลขาธิการ  หรือผู้อ านวยการ  แล้วแต่กรณี  พิจารณาผลการตรวจมูลกรณีตามข้อ  ๒๖  
(๓)  แล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังนี้

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าค าร้องมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ  ให้สั่งรับไว้ด าเนินการ
สืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๑  หรือ  สตว.  ๑/๑  
แล้วแต่กรณี

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๓
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(๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าร้องไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอให้เสนอความเห็นควรสั่งไม่รับไว้
ด าเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการ”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๓๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ความตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีเลขาธิการหรือผู้อ านวยการส่ังให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
ให้รายงานคณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๒  หรือ  สตว.  ๒/๑  แล้วแต่กรณี”

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการสืบสวน  
การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ  ๔๗  เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนท าการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ฝ่ายผู้ร้องหรือจากเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏแล้ว  มีพยานหลักฐานสนับสนุนพอฟังได้ว่ามีผู้ใด
กระท าการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือ
จะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้แจ้ง
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์  รวมถึงข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการสืบสวนแก่บุคคลนั้น

ให้น าความตามข้อ  ๕๔  ถึงข้อ  ๕๖  มาใช้บังคับกับการแจ้งเหตุแห่งการสืบสวนโดยอนุโลม
กรณีสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วปรากฏเป็นกรณีตามข้อ  ๔๙  หรือข้อ  ๕๐  

ให้ด าเนินการต่อไป  แล้วแต่กรณี”
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของข้อ  ๔๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕)  สรุปเรื่องที่สืบสวนและเสนอความเห็นควรด าเนินการอย่างใด  โดยให้มีเหตุผลใน

การพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง”
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๔๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีค าสั่งให้ด าเนินการไต่สวนแล้วให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการไต่สวน

ต่อไป  โดยให้ถือว่าพยานหลักฐานทั้งปวงในการสืบสวนเป็นส่วนหนึ่งของการไต่สวน”
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๕๐  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่สืบสวนแล้วพบว่าผู้สมัครมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดแต่มีผู้กระท าการ

อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือจะมีผลให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความผิด

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๓
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ทางอาญา  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด าเนินการเสนอส านวนการสืบสวนต่อคณะกรรมการ
ตามข้อ  ๔๘  ต่อไป”

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๕๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในการชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหาอาจแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจา  
หรือโดยท าเป็นหนังสือก็ได้  กรณีผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาให้บันทึกถ้อยค าและลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน  และผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ทนายความ  หรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมรับฟัง
การชี้แจงได้จ านวนหนึ่งคน  แต่จะต้องมิใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ไต่สวน  กรณีที่ไม่สามารถน าบุคคล
ดังกล่าวมาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง  ไม่อาจน ามาเป็นเหตุขอเลื่อนการชี้แจงได ้ และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา
ไม่มาให้ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่ก าหนด  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน
มีอ านาจด าเนินการไต่สวนต่อไปได้”

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของข้อ  ๕๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๕)  สรุปเรื่องที่ไต่สวนและเสนอความเห็นควรด าเนินการอย่างใด  โดยให้มีเหตุผลใน
การพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง”

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๖๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“คณะกรรมการอาจสั่งให้รวมค าร้อง  เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ  ส านวนการสืบสวน
หรือไต่สวน  เมื่อมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน
(๒) ผู้ร้องและผู้ถูกร้องหลายรายซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
(๓) เรื่องร้องที่มีผู้ร้องต่างรายกัน  แต่ผู้ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน
(๔) เรื่องที่ร้อง  หรือเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏที่มีมูลกรณีเดียวกันหรือเกี่ยวพันกัน
ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๗๒  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ก่อนคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดผู้ร้องอาจยื่นหนังสือขอถอนค าร้องต่อเลขาธิการหรือ

ผู้อ านวยการก็ได้  เมื่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการได้รับหนังสือขอถอนค าร้องแล้ว  ให้เสนอความเห็น
พร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา”

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๓
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ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกแบบ  สตว.  ๑  สตว.  ๒  สตว.  ๖  และ  สตว.  ๗  แนบท้ายระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ
ให้ใช้แบบ  สตว.  ๑  สตว.  ๒  สตว.  ๖  และ  สตว.  ๗  ที่แนบท้ายระเบียบนี้แทน  และให้เพ่ิมแบบ  สตว.  ๑/๑  
และ  สตว.  ๒/๑  ที่แนบท้ายระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที่  13  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๓
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง   โทร.                      
ที่ ลต         (          )/                            วันที่                   
เร่ือง รำยงำนกำรสั่งรับค ำร้อง
กรำบเรียน  ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอรำยงำนกำรสั่งรับค ำร้อง      (ระบุ “การเลือกตั้ง/ 
การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  [ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ตามที่มีการกล่าวหา ] ในกำรเลือกตั้ง
เมื่อวันที่                                        ตำมค ำร้องที่บันทึกข้อมูลไว้ในสมุดทะเบียนเลขรับ ที่               .

ลงวันที่       กรณี (นำย/นำง/นำงสำว)                       (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ ง
ให้ระบุสถานะด้วย)                  ผู้ร้อง (นำย/นำง/นำงสำว)                       (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ให้ระบุสถานะด้วย)                  ผู้ถูกร้อง จ ำนวน          ข้อกล่ำวหำ ดังนี้

๑. ข้อกล่ำวหำที่ ๑                         มี               ประเด็น ดังนี้
๑.๑ ประเด็นที่ ๑                       รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)
๑.๒ ประเด็นที่ ๒                       ไม่รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)

๒. ข้อกล่ำวหำที่ ๒                         รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)
๓. ข้อกล่ำวหำที่ ๓                         ไม่รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)

รำยละเอียดปรำกฏตำมส ำเนำค ำร้อง จ ำนวน        แผ่น ที่แนบมำพร้อมนี้
จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ

(                                    )
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

แบบ สตว. ๑
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ที่                           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัด

(ระบุวันที่ เดือน  ปี)
เรื่อง  รำยงำนกำรสั่งรับค ำร้อง
กรำบเรียน  ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำค ำร้อง จ ำนวน        แผ่น

พร้อมนี้  ขอรำยงำนกำรสั่งรับค ำร้อง (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)      
[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ตามท่ีมีการกล่าวหา] กำรเลือกตั้งในวันที่                   .

ตำมค ำร้องที่บันทึกข้อมูลไว้ในสมุดทะเบียนเลขรับที่            /            เมื่อวันที่      .

กรณี (นำย/นำง/นำงสำว)                (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุสถานะด้วย)                 ผู้ร้อง 
นำย/นำง/นำงสำว)                  (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุสถานะด้วย)                 ผู้ถูกร้อง 
จ ำนวน         ข้อกล่ำวหำ ดังนี้

๑. ข้อกล่ำวหำที่ ๑                         มี              ประเด็น ดังนี้
๑.๑ ประเด็นที่ ๑                       รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)
๑.๒ ประเด็นที่ ๒                       ไม่รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)

๒. ข้อกล่ำวหำที่ ๒                         รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)
๓. ข้อกล่ำวหำที่ ๓                         ไม่รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)

รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

(                                )
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด

กลุ่มงำน
โทร.   
โทรสำร

แบบ สตว. ๑/๑
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง   โทร.                      
ที่ ลต         (          )/                            วันที่                   
เร่ือง รำยงำนกำรสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏ
กรำบเรียน  ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอรำยงำนกำรสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏ (ระบุ “โดยไม่ต้องมีการตรวจมูลกรณี/โดยมีการตรวจมูลกรณี)
(ระบุ “การเลือกตั้ง/การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  [ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ตามท่ีมีการกล่าวหา]
เมื่อวันที่                                กรณีมีกำรกล่ำวหำ (นำย/นำง/นำงสำว)       (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ให้ระบุสถานะด้วย)            จ ำนวน        ข้อกล่ำวหำ ดังนี้

๑. ข้อกล่ำวหำที่ ๑                         มี         ประเด็น ดังนี้
๑.๑ ประเด็นที่ ๑                       ให้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)
๑.๒ ประเด็นที่ ๒                       ให้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)

๒. ข้อกล่ำวหำที่ ๒                         ให้ด ำเนินกำร  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)
รำยละเอียดปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้

จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ

(                                    )
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

แบบ สตว. ๒
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ที่                           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัด

                           (ระบุวันที่  เดือน  ปี)
เรื่อง  รำยงำนกำรสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏ
กรำบเรียน  ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำเอกสำรประกอบเรื่อง จ ำนวน        แผ่น

พร้อมนี้ ขอรำยงำนกำรสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือ
ควำมปรำกฏ  (ระบุ “โดยไม่ต้องมีการตรวจมูลกรณี/โดยมีการตรวจมูลกรณี)  (ระบุ “การเลือกตั้ง/การนับ
คะแนนเลือกตั้ง”)  [ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ตามที่มีการกล่าวหา] เมื่อวันที่                   .                                
กรณีมีกำรกล่ำวหำ (นำย/นำง/นำงสำว)       (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุสถานะด้วย)                    .           
จ ำนวน        ข้อกล่ำวหำ ดังนี้

๑. ข้อกล่ำวหำที่ ๑                         มี         ประเด็น ดังนี้
๑.๑ ประเด็นที่ ๑                       ให้ด ำเนินกำร (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)
๑.๒ ประเด็นที่ ๒                       ให้ด ำเนินกำร (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)

๒. ข้อกล่ำวหำที่ ๒                         ให้ด ำเนินกำร (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย

จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

(                                )
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด

กลุ่มงำน
โทร.   
โทรสำร

แบบ สตว. ๒/๑
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บันทึกการแจ้งและรับทราบ     (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)
กรณี (นาย/นาง/นางสาว)  (ระบุชื่อผู้ถูกร้อง)            ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งท่ี          อ าเภอ                 จังหวัด                  หมายเลข

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
(ระบุสถานที่ที่ออกบันทึก)

วันที่
ด้วยกำรเลือกตั้งในวันที่                                 มี   (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัยหรือ

ความปรากฏ”)  ว่ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                              ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมำยเลข 
กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน       (ระบุบทบัญญัติที่ฝ่าฝืน)       จึงจัดท ำบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ   (ระบุ 
“เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ  (ระบุ “๔๗/๕๔/๕๕”) แห่งระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือแจ้งให้ท่ำนทรำบ ดังนี้

๑. (ระบุข้อกล่าวหา กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการสืบสวน 
กรณีไต่สวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)

๒. (ระบุข้อกล่าวหา กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการสืบสวน 
กรณีไต่สวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)

ตำม (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้ำงต้น ท่ำนมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ถ้อยค ำ 
หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือ
บุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้

(ลงชื่อ)
( )
          (ระบุต าแหน่ง)

แบบ สตว. ๖
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บันทึกรับทราบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                                            ได้รับทรำบ   (ระบุ “เหตุ

แห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)  และสิทธิที่จะพึงมีในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำ ว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้
ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้
ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้   พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับ
บันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้ำงต้นแล้วเมื่อวันที่.......................
เดือน.............................พ.ศ..................เวลำ..................นำฬิกำ

(ลงชื่อ) ผู้ถูกกล่ำวหำ
( )
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บันทึกการแจ้งและรับทราบ     (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)
กรณี (นาย/นาง/นางสาว)  (ระบุชื่อผู้ถูกร้อง)            ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งท่ี          อ าเภอ                 จังหวัด                  หมายเลข

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
(ระบุสถานที่ที่ออกบันทึก)

วันที่
ด้วยในกำรเลือกตั้งในวันที่ มี     (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัย

หรือความปรากฏ”) ว่ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมำยเลข            .
กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน     (ระบุบทบัญญัติที่ฝ่าฝืน)    คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประชุมพิจำรณำ 
ครั้งที่ เมื่อวันที่ มีมติให้ (ระบุ “เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการช่วย
ตรวจสอบส านวน”)      จัดท ำบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ    (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)
ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ข้อ ๖๔ แห่งระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๖๑

(ระบุ “เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการช่วยตรวจสอบส านวน”)
จึงขอแจ้งให้ท่ำนทรำบ (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ดังนี้

๑. (ระบุข้อกล่าวหา กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการสืบสวน 
กรณีไต่สวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)

๒. (ระบุข้อกล่าวหา กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการสืบสวน 
กรณีไต่สวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)

ตำม (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)  ข้ำงต้น ท่ำนมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ถ้อยค ำ
หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือ
บุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้

(ลงชื่อ)
( )
          (ระบุต าแหน่ง)

แบบ สตว. ๗
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บันทึกรับทราบ(ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                                            ได้รับทรำบ   (ระบุ “เหตุ
แห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)  และสิทธิที่จะพึงมีในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำ ว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้
ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้
ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้   พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับ
บันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้ำงต้นแล้วเมื่อวันที่.......................
เดือน.............................พ.ศ..................เวลำ..................นำฬิกำ

(ลงชื่อ) ผู้ถูกกล่ำวหำ
( )

บันทึกการแจ้งและรับทราบ     (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)
กรณี (นาย/นาง/นางสาว)  (ระบุชื่อผู้ถูกร้อง)            ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งท่ี          อ าเภอ                 จังหวัด                  หมายเลข

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
(ระบุสถานที่ที่ออกบันทึก)

วันที่
ด้วยในกำรเลือกตั้งในวันที่ มี     (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัย

หรือความปรากฏ”) ว่ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมำยเลข            .
กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน     (ระบุบทบัญญัติที่ฝ่าฝืน)    คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประชุมพิจำรณำ 
ครั้งที่ เมื่อวันที่ มีมติให้ (ระบุ “เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการช่วย
ตรวจสอบส านวน”)      จัดท ำบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ    (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)
ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ข้อ ๖๔ แห่งระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๖๑

(ระบุ “เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการช่วยตรวจสอบส านวน”)
จึงขอแจ้งให้ท่ำนทรำบ (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ดังนี้

๑. (ระบุข้อกล่าวหา กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการสืบสวน 
กรณีไต่สวนให้ระบขุ้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)

๒. (ระบุข้อกล่าวหา กรณีสืบสวนให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการสืบสวน 
กรณีไต่สวนให้ระบขุ้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป)

ตำม (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)  ข้ำงต้น ท่ำนมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ถ้อยค ำ
หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือ
บุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟังกำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้

(ลงชื่อ)
( )
          (ระบุต าแหน่ง)

แบบ สตว. ๗
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  

และการใหร้างวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอนัไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
พ.ศ.  ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่าย
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรื อเที่ยงธรรม  
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  รวมตลอดทั้งการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบยีบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร  และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย

“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียงประชามติด้วย  
แล้วแต่กรณี

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึงส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย
“ส่วนงานเจ้าของเรื่อง”  หมายความว่า  ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน  หรือส านัก

สืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี
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“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของส านักงาน  ได้แก่  พนักงาน  หรือลูกจ้างของส านักงาน
“ผู้สมัคร”  หมายความวา่  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิน่  

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วย
“ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความวา่  สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง  ข้อมูล  ข่าว  หรอื

สิ่งใด ๆ  เกี่ยวกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย  ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ  
และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร  แฟ้ม  รายงาน  หนังสือ  แผนผัง  แผนที่  ภาพวาด   ภาพถ่าย  
ฟิล์ม  การบันทึกภาพหรือเสียง  การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได้

“การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  กระบวนการแสวงหาหรือด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ  
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ไม่ว่าจะมีการชี้เบาะแสหรือไม่ก็ตาม

“ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  ที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวนคดีเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือควบคุม  ก ากับ  
ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  

“เบาะแส”  หมายความว่า  ลู่ทาง  ร่องรอย  ลาดเลา  เค้าเง่ือน  ต าแหน่งแห่งที่ซึ่งทราบ
มาอย่างเลา ๆ  พอเป็นรูปเค้า  

“ผู้ชี้เบาะแส”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน  ท่ีชี้เบาะแสเก่ียวกับ
การกระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง

“รางวัล”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามระเบียบนี้  
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้  
หมวด  ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส
ตามระเบียบนี้  ในกรณีจ าเป็นคณะกรรมการจะจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมื อง
หรือจากเงินรายได้ของส านักงานมาเพ่ือใช้จ่ายตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควรก็ได้  

้หนา   ๗
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ข้อ ๖ การแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้  สามารถด าเนินการได้ไม่ว่าจะเป็นเวลา
ในระหว่างที่มีพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม

การแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้  จะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  หรือ
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายนอกก็ได้  

ข้อ ๗ การด าเนินการอันเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และการชี้เบาะแส  รวมทั้ง
การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้  ให้ด าเนินการเป็นความลับ  ทั้งนี้  การด าเนินการต่าง ๆ  ให้ค านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  ผู้ชี้เบาะแส  เจ้าหน้าที่  และบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  ผู้ชี้เบาะแส  และเจ้าหน้าที่เป็นส าคัญ  

ข้อ ๘ การใช้จ่ายเงินตามระเบียบนี้  ให้มีหลักฐานการจ่ายเพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ  โดยให้ส านักงานตกลงวิธีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
และแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

ข้อ ๙ ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  หรือ
ผู้ชี้เบาะแส  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจ  หรือตามกฎหมาย  หรือ
ตามค าสั่งศาล

ข้อ ๑๐ ให้ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนเป็นศูนย์ประสานงานการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
และการชี้เบาะแส  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นส่วนงานทางธุรการในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และการชี้เบาะแส
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  

และการชี้เบาะแส
(๓) จัดท าค าของบประมาณค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และการให้รางวัล

แก่ผู้ชี้เบาะแส
(๔) จัดเก็บข้อมูลข่าวสารและเบาะแสในสารบบการข่าวของส านักงานเพ่ือประโยชน์

ในการปฏิบัติหน้าที่และการตรวจสอบ  
(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรบัปรุงและแก้ไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับ  ตลอดจน

มาตรการต่าง ๆ  ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส
(๖) รวบรวม  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินการเก่ียวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และ

การให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย
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หมวด  ๒
ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารของเจา้หน้าที่

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการ  เลขาธิการ  หรือผู้ที่ เลขาธิการมอบหมาย  มีอ านาจอนุมัติ
การปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่  โดยพิจารณาตามสถานการณ์  ความจ าเป็น  และ
ความเหมาะสม  เพ่ือประโยชน์ในการสอดส่อง  สืบสวน  หรือไต่สวน  ทั้งนี้  ให้ส่วนงานเจ้าของเรื่อง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอเรื่องพร้อมทั้งการรายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  เพ่ือประกอบ
การพิจารณาอนุมัติ  

ข้อ ๑๒ การสั่งการหรือมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้ ใดปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
ให้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  และขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้รับค าสั่งหรือรับมอบหมาย  
ชั้นความลับ  ความรวดเร็ว  และการลดขั้นตอนการปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่มี  ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  เช่น  

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจสถานที่  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ลับเพ่ือใช้พบปะผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือ
ผู้ชี้เบาะแส  หรือจัดท าข้อมูลซึ่งมีความจ าเป็นต้องรักษาความลับ  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์
หรือประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือผู้ชี้เบาะแส  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าใช้จ่าย
ในการบันทึกภาพ  ค่าใช้จ่ายในการมอบหมายให้บคุคลอืน่ด าเนนิการ  ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการอ าพราง
ที่จ าเป็นต่อภารกิจ  ค่าใช้จ่ายในการเข้าไปแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใด  ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าจุด  ติดตาม  
และสะกดรอย  ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ค่าใช้จ่ายส าหรับการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร  ค่าใช้จ่าย
ในการส าเนาเอกสาร  ค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลืองซึ่งมีความจ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการด าเนินการดังกล่าว  ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย  
ในอัตราไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้ง  ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจอนุมัติ  

ข้อ ๑๔ วิธีการยืมเงิน  การจ่ายเงินยืม  การส่งใช้เงินยืม  และการเบิกค่าใช้จ่าย  ให้น าระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน  เพ่ือรายงานต่อเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการ
มอบหมาย  

้หนา   ๙
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หมวด  ๓
การจดัสรรค่าใช้จ่ายใหแ้ก่ผูใ้ห้ข้อมูลข่าวสาร

ข้อ ๑๖ การจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อการสืบสวนหรือไต่สวนคดเีลือกตัง้และพรรคการเมอืง  
หรือควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย  
ทั้งนี้  ต้องค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  การเบิกจ่ายต้องไม่ซ้ าซ้อนในลักษณะเดียวกัน  
และรวมแล้วไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๓  (๒)

ข้อ ๑๗ กรณีที่เจ้าหน้าที่ของส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
เห็นว่าควรจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารรายใด  ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเสนอเรื่องต่อผู้มีอ านาจ
อนุมัติการจ่ายเงิน  โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  

ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่ผู้ให้ขอ้มูลขา่วสาร  ให้จ่ายได้ในอัตราไม่เกนิขา่วละ  ๕,๐๐๐  บาท  ทั้งนี้  
ให้พิจารณาจากความส าคัญและความชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร  ความเสี่ยงในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
และภยันตรายอันอาจเกิดกับบุคคลนั้นเนื่องจากการแจ้งข้อมูลข่าวสาร  

ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินตามหมวดนี้ให้จ่ายได้ต่อเมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินได้อนุมัติให้จ่าย
ข้อ ๑๙ ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามหมวดนี้  
(๑) ส านักงาน  ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการ  หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย  หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
(๒) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน
ข้อ ๒๐ กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ระบุชื่อผู้รับเงิน  เนื่องจาก

ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นแหล่งขา่วบุคคล  สายลับ  หรือบุคคลอื่นที่ให้ขอ้มูลขา่วสารที่เปน็ประโยชน์  
ซึ่งต้องปกปิดชื่อและข้อมูลส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยในชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สิน  ให้ส านักสนับสนุน
งานสืบสวนสอบสวน  หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  
เสนอเลขาธิการเพ่ือพิจารณาออกหนังสือรับรอง  เม่ือเลขาธิการออกหนังสือรับรองแล้ว  ให้รายงาน
คณะกรรมการเพ่ือทราบ

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มิได้ก าหนดวิธีปฏิบัติไว้ในหมวดนี้  ให้น าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  มาใช้บังคับโดยอนุโลม

้หนา   ๑๐
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หมวด  ๔
การใหร้างวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอนัไม่สุจรติ

หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง

ส่วนที ่ ๑
การชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจรติหรือเที่ยงธรรมในการเลอืกตัง้

และผู้ชี้เบาะแสที่มสีิทธไิดร้บัรางวัล

ข้อ ๒๒ ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลต้องชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระท าอันไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งด้วยตนเองต่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย  
ที่ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ชี้เบาะแส  
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้กระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  ผู้เกี่ยวข้อง  

และบุคคลที่อาจเป็นพยาน  เท่าที่สามารถระบุได้
(๓) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  

ที่ชัดเจนเพียงพอ
(๔) ลายมือชื่อผู้ชี้เบาะแสทุกหน้าของเอกสาร  
กรณีผู้ชี้เบาะแสไม่ประสงค์ลงลายมือชื่อ  ก็ให้พิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ชี้เบาะแสซึ่งสามารถ

ตรวจพิสูจน์ได้ไว้ในข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ตนได้ให้ไว้ทุกหน้าของเอกสาร  โดยต้องท าต่อหน้าพนักงาน
สืบสวนและไต่สวนอย่างน้อยสองคนหรือผู้ ท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  และให้พนักงานสืบสวน
และไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายลงลายมือชื่อก ากับไว้  

เมื่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายได้รับการชี้เบาะแสแล้ว  
ให้ส าเนาเอกสารการชี้เบาะแสดังกล่าวหนึ่งฉบับส่งให้ผู้ชี้เบาะแสเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือน ามาแสดงต่อ
คณะกรรมการพิจารณารางวัลในการขอรับรางวัล  ตามข้อ  ๒๖

ข้อ ๒๓ เมื่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายได้รับการชี้เบาะแส  
ตามข้อ  ๒๒  แล้ว  ให้เก็บรักษาเอกสารการชี้เบาะแสดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัย  เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการสืบสวนหรือไต่สวน  และเพ่ือเป็นหลักฐานตรวจสอบกรณีมีการขอรับรางวัล  จากนั้นให้แจ้ง
ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนและส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

้หนา   ๑๑
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ข้อ ๒๔ ผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลต่อเมื่อข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่น ามาแจ้ง  ตามข้อ  ๒๒  
เป็นสาระส าคัญของการตรวจสอบที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชี้เบาะแสได้ใช้ความพยายามในการแสวงหาข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงดังกล่าว  ซึ่งหากไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นจะไม่สามารถรู้และตรวจพิสูจน์
การกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้และจะต้องไม่เป็นปกติวิสัยที่จะตรวจพบได้อยูแ่ลว้  
และก่อให้เกิดเป็นผลโดยตรง  ดังนี้

(๑) คณะกรรมการมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  หรือสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
ผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราว  

(๒) ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์มีค าส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่  เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งของผู้สมัคร  
หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี

(๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมือง  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  

(๔) คณะกรรมการมีค าสั่งให้ด าเนินการออกเสียงประชามติใหม่  
กรณีมีผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลหลายกรณีตาม  (๑)  ถึง  (๔)  ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับรางวัล

ในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว  
กรณีมีผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลหลายรายในเรื่องเดียวกัน  ให้คณะกรรมการพิจารณารางวัล  

พิจารณาให้รางวัลตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๕ ผูช้ี้เบาะแสดังต่อไปนี้  ไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
(๑) ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  หรือบุคคลที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือการไต่สวน  
(๒) เป็นเจ้าหน้าที่ของส านกังาน  หรือบุคคลที่ได้รบัเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจาก

ส านักงาน
(๓)  เป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัลหรือเงินอื่นใดที่ส่วนราชการอื่นมีอ านาจจ่ายให้ได้ตามกฎหมาย

และเป็นการจ่ายเงินในลักษณะเดียวกันกับหมวดนี้  
(๔) เป็นผู้สมัคร  หรือพรรคการเมือง  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองท่ีส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

ในเขตเลือกตั้งที่มีการชี้เบาะแส
ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการ  ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์  หรือศาลรัฐธรรมนญู  มีค าสั่งตามข้อ  ๒๔  แลว้  

ให้ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนประสานไปยังผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลในเรื่องดังกล่าว
ทุกคนตามที่อยู่หรือช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้  เพ่ือให้ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันได้รับการประสานดังกล่าว  เว้นแต่มีเหตุอันสมควร  ท้ังนี้  การประสานดังกล่าวอาจท าเป็นหนังสือ  
หรือประสานทางโทรศัพท์  หรือประสานด้วยวิธีการอื่นก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานการประสานไว้
เพื่อตรวจสอบ

้หนา   ๑๒
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กรณีส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนประสานไปยังผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ได้  
หรือผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ตามวรรคหนึ่งเนื่องจากมีเหตุอันสมควร  ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด  
แต่ทั้งนี้  ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์ได้รับรางวัลผู้นั้นต้องยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาสองปี
นับแต่วันที่คณะกรรมการ  ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์  หรือศาลรัฐธรรมนูญ  มีค าสั่งตามข้อ  ๒๔  

กรณีผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  หรือไม่ประสงค์จะได้รับรางวัลต่อไปโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ  ผู้ชี้เบาะแส
ผู้นั้นย่อมเสียสิทธิได้รับรางวัล

ข้อ ๒๗ กรณีผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลถึงแก่ความตายก่อนยื่นหลักฐานขอรับรางวัล  
ตามข้อ  ๒๖  ให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสเป็นผู้ย่ืนหลักฐานขอรับรางวัลแทน
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับการประสาน  เว้นแต่มีเหตุอันสมควร  

กรณีทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ยื่นหลักฐาน
ขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  เนื่องจากมีเหตอุันสมควร  ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด  แต่ทั้งนี้  ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของ
ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลผู้นั้นต้องยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการ  ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์  หรือศาลรัฐธรรมนูญ  มีค าสั่งตามข้อ  ๒๔  

กรณีทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัล  ไม่ยื่นหลักฐาน
ขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการ
มรดกของผู้ชี้เบาะแสผู้นั้นย่อมไม่มีสิทธิได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส

ข้อ ๒๘ กรณีที่ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลถึงแก่ความตายภายหลังยื่นหลักฐาน
ขอรับรางวัล  ตามข้อ  ๒๖  ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้ เบาะแสผู้นั้นอาจมีสิทธิ
ได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส

ส่วนที ่ ๒
คณะกรรมการพิจารณารางวัล  และการให้รางวัล

ข้อ ๒๙ ให้มีคณะกรรมการพิจารณารางวัล  ประกอบด้วย  เลขาธิการเป็นประธาน  รองเลขาธิการ
ที่ได้รับมอบหมาย  ผู้อ านวยการส านักการคลัง  ผู้อ านวยการส านักกฎหมายและคดี  ผู้อ านวยการส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์  ผู้อ านวยการส านักวินิจฉัยและคดี  เป็นกรรมการ  และผู้อ านวยการส านัก
สนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

ข้อ ๓๐ การประชุมของคณะกรรมการพิจารณารางวัลต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ถ้าประธานไม่อาจร่วมประชุมได้ให้ท่ีประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

้หนา   ๑๓
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การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณารางวัลให้ใช้ คะแนนเสียงข้างมาก  
โดยประธานในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ  และให้กรรมการคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชมุมีสิทธอิอกเสียงเพิม่ขึน้
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ท างาน

ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการพิจารณารางวัล  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้
(๑) พิจารณาเสนอความเห็นการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเกี่ยวกับการให้รางวัล
(๓) วินิจฉัยกรณีตามข้อ  ๒๔  วรรคสอง  และวรรคสาม  
(๔) ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  และส่งมอบเอกสารที่อยู่

ในความครอบครอง
ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลเสนอให้รางวัลในเรื่องใดแล้ว  ให้รายงานคณะกรรมการ

เพ่ือพิจารณา  คณะกรรมการจะเห็นชอบให้มีการให้รางวัลทั้งหมดหรือบางส่วน  ไม่เห็นชอบ  หรือ
ให้รางวัลมากกว่าที่คณะกรรมการพิจารณารางวัลเสนอก็ได้

กรณีคณะกรรมการมีมติตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส านักงานด าเนินการแจ้งผู้ชี้เบาะแส  หรือ
ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส  แล้วแต่กรณีทราบ  
และในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้รางวัล  ให้ส านักงานด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ชี้เบาะแส  หรือ
ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส  

ผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัล  หรือทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิ
ได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส  ต้องมารับรางวัลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้มารับรางวัล

กรณีผู้มีสิทธิได้รับรางวัล  หรือทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสท่ีมีสิทธิ
ได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส  ไม่มารับรางวัลภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้ถือว่าสละสิทธิการรับรางวัล  

มติของคณะกรรมการตามข้อนี้ให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๑๔
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยการด าเนนิคดีเลือกตัง้  

พ.ศ.  ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดีเลือกตั้ง
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินคดีเลือกตั้ง  ตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒๔  มาตรา  ๒๒๕  และมาตรา  ๒๒๖  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๔  วรรคสามและวรรคสี่  และมาตรา  ๕๒  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๒  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดีเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  มติ  หรือค าสั่งอื่นใดของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้งรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง
“เจ้าพนักงาน”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พนักงานของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าพนักงานตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  

“ศาล”  หมายความว่า  ศาลอุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์ภาค  ศาลฎีกา  หรือศาลรัฐธรรมนูญ 
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้  
กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

“การด าเนินคดีเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การด าเนินการทั้งหลายเกี่ยวกับคดีต่อศาลที่มีเขตอ านาจ
พิจารณาคดีเพ่ือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
รวมถึงการด าเนินคดีกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งส้ินสุดลง  
หรือกรณีความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  หรือกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือกรณีสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดขาดคุณสมบัติ

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้

หมวด  ๑
บททั่วไป

ข้อ ๖ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  กรณีคณะกรรมการมีความเห็นว่า  
ให้มีการเลือกตั้งใหม่  หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการ
ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์  หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอ านาจ  แล้วแต่กรณี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  กรณีคณะกรรมการ
มีความเห็นว่าให้มีการเลือกตั้งใหม่  หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา

กรณีคณะกรรมการมีความเห็นว่า  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิภา
มีเหตุส้ินสุดลง  หรือความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
หรือภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประกาศผลการเลอืกสมาชิกวุฒิสภาแล้ว  
คณะกรรมการมีความเห็นว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชกิ
วุฒิสภาผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือสมัครรับเลือก  แล้วแต่ กรณี  เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือก  และผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
หรือเป็นผู้ได้รับเลือก  ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

หมวด  ๒
การด าเนนิคดีเลือกตัง้

ข้อ ๗ ในการด าเนินคดีเลือกตั้งให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งมอบอ านาจให้กรรมการการเลือกตั้ง  
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบอ านาจ
ไปด าเนินการแทนได้

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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ข้อ ๘ เมื่อกรรมการ  เจ้าพนักงาน  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายได้รับส าเนาค าสั่งศาล  
หรือค าวินิจฉัยแล้ว  ให้รายงานคณะกรรมการทราบโดยเร็ว  

หมวด  ๓
ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่าย

ข้อ ๙ เมื่อศาลมีค าสั่งหรือค าวินิจฉัยถึงที่สุดแล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายไปด าเนินคดีเลือกตั้ง
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายส านวน  ส านวนละ  ๕,๐๐๐  บาท

ข้อ ๑๐ ให้พยานในคดีเลือกตั้งที่ศาลมีหมายเรียกตามค าร้องขอของผู้ได้รับมอบหมาย
หรือพยานที่ผู้ได้รับมอบหมายน าไปเบิกความต่อศาลมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  และค่าพาหนะ  
ตามอัตรา  ดังนี้

(๑) ผู้ที่เป็นข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  
ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด

(๒) บุคคลนอกจาก  (๑)  ให้เบิกจ่ายตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  เทียบเท่าลูกจ้าง

ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินตามข้อ  ๑๐  ให้เบิกจ่ายเมื่อพยานได้เบิกความเสร็จสิ้นแล้วโดยเร็ว  
ในกรณีที่พยานมาตามนัดของศาลแต่ไม่ได้เบิกความโดยไม่ได้เป็นความผิดของพยาน  

ให้เบิกค่าใช้จ่าย  ตามข้อ  ๑๐  ให้แก่พยานด้วย

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าดว้ยการคุ้มครองพยาน

พ.ศ.  ๒๕๖๓

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดมาตรการคุ้มครองพยานในคดีความผิดกฎหมายเก่ียวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมืองมิให้เกิดอันตรายและเพื่อให้การคุ้มครองพยานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๕  
แห่งพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคุ้มครองพยาน  
พ.ศ.  ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง  และหมายความรวมถึงประธานกรรมการ

การเลือกตั้งด้วย
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย

“อันตราย”  หมายความว่า  อันตรายในชีวิต  ร่างกาย  อนามัย  เสรีภาพ ชื่อเสียง  ทรัพย์สิน  
หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส  ทั้งก่อน  ขณะและหลังมาเป็นพยาน  
ให้ข้อมูล  หรือชี้เบาะแส

“การคุ้มครอง”  หมายความว่า  การคุ้มครองผู้รับการคุ้มครองมิให้เกิดอันตราย
“พยาน”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ  กรรมการ  

บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  หรือเบิกความต่อศาลเกี่ยวกับการกระท าความผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  แต่มิให้หมายความรวมถึงผู้ถกูร้อง  ผู้ถูกกล่าวหา  หรือ
จ าเลยในคดีอาญาที่อ้างตนเองเป็นพยาน

“ผู้ให้ข้อมูล”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมิได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน  ที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวนคดีเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือควบคุม  ก ากับ  
ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
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“ผู้ชี้ เบาะแส”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมิได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน  
ที่ชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง

“เบาะแส”  หมายความว่า  ลู่ทาง  ร่องรอย  ลาดเลา  เค้าเงื่อน  ต าแหน่งแห่งที่ซึ่งทราบ
มาอย่างเลา ๆ  พอเป็นรูปเค้า

“ผู้รับการคุ้มครอง”  หมายความว่า  พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสที่คณะกรรมการ
มีค าสั่งให้การคุ้มครอง

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของส านักงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้
หมวด  ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ การด าเนินการอันเกี่ยวกับการคุม้ครองและที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองตามระเบยีบนี้  
รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง  ให้ด าเนินการเป็นความลับ  โดยให้ค านึงมิให้
เกิดอันตรายแก่ผู้รับการคุ้มครอง  ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส  
พฤติการณ์แห่งคดี  และข้อเท็จจริงอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  และให้พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  ผู้ชี้เบาะแส  หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องรู้ข้อเท็จจริงได้แต่เพียงเท่าที่จ าเป็น

ข้อ ๖ การมอบหมายหรือสั่งการให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐปฏิบัติหน้าที่หรือ
ด าเนินการให้การคุ้มครองให้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษร  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วนจะกระท า
ด้วยวาจาหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นก็ได้  แต่ต้องบันทึกการมอบหมายหรือสั่งการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรในทันทีที่สามารถกระท าได้  โดยให้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและขีดความสามารถของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมาย  ความลับ  ความรวดเร็ว  และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ข้อ ๗ การด าเนินการคุ้มครอง  พึงให้เกียรติแก่ผู้รับการคุ้มครอง  ใช้วาจาสุภาพ  ปฏิบัติต่อ
บุคคลดังกล่าวอย่างมีอัธยาศัยไมตรี  ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  ค านึงถึงวัฒนธรรมและประเพณี
ในท้องถิ่น  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของบุคคลนั้นเป็นส าคัญ  อีกท้ัง
ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งเป็นผู้ด าเนินการคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  รัดกุม  
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และเคร่งครัด  โดยพึงตระหนักว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งในการพิสูจน์ความจริง
ในทางอรรถคดี

ข้อ ๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจท าการแทนพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  ผู้ชี้เบาะแส  หรือ
ผู้รับการคุ้มครองตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้

(๑) กรณีผู้เยาว์  ให้บิดาหรือมารดา  เป็นผู้มีอ านาจท าการแทน  เว้นแต่ไม่มีบิดาหรือมารดา  
หรือบิดาหรือมารดาท าการแทนไม่ได้  ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้มีอ านาจท าการแทน

(๒) กรณีผู้ไร้ความสามารถ  ให้ผู้อนุบาลเป็นผู้มีอ านาจท าการแทน
(๓) กรณีผู้เสมือนไร้ความสามารถ  ให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอ านาจท าการแทน
ข้อ ๙ ในการด าเนินการตามระเบียบนี้  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการหรือ

เลขาธิการด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้
หมวด  ๒

มาตรการให้การคุ้มครอง

ส่วนที ่ ๑
การร้องขอและรายงานเหตุให้มีการคุ้มครอง

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสอาจได้รับอันตราย  
หรือถูกข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากการที่จะมาหรือได้มาเป็นพยาน  หรือได้มาให้ข้อมูลหรือชี้เบาะแส  
เม่ือบุคคลดังกล่าวหรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าวร้องขอ  คณะกรรมการอาจจัดให้บุคคลนั้น
ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๑ การร้องขอคุ้มครองตามข้อ  ๑๐  ให้พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส  หรือผู้มี
อ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าว  ยื่นค าร้องขอคุ้มครองพร้อมเอกสารหลักฐานดว้ยตนเอง  ณ  ส านักงาน
หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ตามแบบ  คพ.  ๑  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอาจส่ง
ค าร้องขอ  ตามแบบ  คพ.  ๑  พร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์  หรือมอบอ านาจให้บุคคลอื่น
น าค าร้องขอนั้นมายื่นแทนได้

ในกรณีเร่งด่วน  พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส  หรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าว
อาจส่งค าร้องขอทางเครื่องมือสื่อสารอื่นได้  โดยค าร้องขอนี้ต้องระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  เลขประจ าตัว
ประชาชน  และที่อยู่ของพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส  ตลอดจนพฤติการณ์หรือเหตุที่แสดงให้เห็นว่า
พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสอาจได้รับอันตราย  กับต้องมีลายมือชื่อหรือระบุชื่อผู้ร้องขอ  แล้วแต่กรณี  
และให้รีบยื่นค าร้องขอ  ตามแบบ  คพ.  ๑  ทันทีที่สามารถกระท าได้

ข้อ ๑๒ เมื่อส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับค าร้องขอ
ตามข้อ  ๑๑  ให้ด าเนินการในเบื้องต้น  ดังต่อไปนี้
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(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของค าร้องขอ
(๒) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อทราบข้อมูลที่แสดงว่าพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส

อาจได้รับอันตราย  แล้วจัดท าบันทึกถ้อยค าผู้ร้องขอ  ตามแบบ  คพ.  ๒
(๓) แจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องขอทราบถึงสิทธิ  เงื่อนไข  ผลกระทบ  รวมทั้งความรับผิดอันเนื่องจาก

การเข้ารับการคุ้มครอง  แล้วจัดท าบันทึกแสดงความยินยอมที่จะเข้ารบัการคุ้มครองและรับทราบการแจง้
ข้อความข้างต้น  ตามแบบ  คพ.  ๓

(๔) ออกใบรับค าร้องขอไว้เป็นหลักฐาน
ในการนี้  ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอาจให้พนักงานหรอื

ประสานหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยไปสอดส่อง  ดูแลพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือ
ผู้ชี้เบาะแสเบื้องต้นเป็นครั้งคราวก็ได้

ข้อ ๑๓ ในการตรวจสอบค าร้องขอตามข้อ  ๑๒  หากส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดเห็นว่ายังขาดพยานหลักฐานใด  ให้แจ้งผู้ยื่นค าร้องขอส่งเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน
ภายในห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าร้องขอไม่ยื่นพยานหลักฐานและรายละเอียดเพ่ิมเติมภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหน่ึง  โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบ  ให้ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีและจัดท ารายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
โดยเร็ว  ทั้งนี้  การเสนอในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดให้เสนอผ่าน
ส านักงาน

ข้อ ๑๔ เมื่อตรวจสอบค าร้องขอที่ยื่นตามข้อ  ๑๒  หรือที่ยื่นเพ่ิมเติมตามข้อ  ๑๓  แล้ว  
ให้ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  จัดท ารายงานเสนอค าร้องขอ
ดังกล่าว  พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว  ทั้งนี้  การเสนอในส่วนของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดให้เสนอผ่านส านักงาน

การเสนอความเห็นตามวรรคหนึ่ง  หากมีความเห็นควรให้การคุ้มครอง  ให้ระบุวิธีการให้การคุ้มครอง  
ระยะเวลาการให้การคุ้มครอง  ก าหนดเงื่อนไขให้พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสปฏิบัติระหว่าง
อยู่ในการคุ้มครอง  ผู้ด าเนินการคุ้มครอง  และค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองมาพร้อมด้วย

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้อ านวยการ  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ
ให้มีอ านาจในการสืบสวน  สอบสวน  หรือไต่สวน  หรือด าเนินคดี  พบเหตุอันควรเชื่อว่าพยานอาจได้รับ
อันตราย  หรือถูกข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากการท่ีจะมาหรือได้มาเป็นพยาน  คณะกรรมการอาจจัดให้
พยานได้รับการคุ้มครองโดยพยานไม่ต้องร้องขอ  ทั้งนี้  ต้องได้รับความยินยอมของพยานหรือผู้มีอ านาจ
ท าการแทนพยานด้วย

เมื่อมีการพบเหตุตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้พบเหตุด าเนินการ  ดังนี้
(๑) กรณีกรรมการพบเหตุ  ให้รายงานเหตุนั้นต่อคณะกรรมการ
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(๒) กรณีเลขาธิการ  หรือผู้อ านวยการพบเหตุ  ให้รายงานเหตุนั้นต่อคณะกรรมการ  ทั้งนี้  
การรายงานในส่วนของผู้อ านวยการให้รายงานผ่านส านักงาน

(๓) กรณีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้มีอ านาจในการสืบสวน  สอบสวน  หรือไต่สวน 
หรือด าเนินคดีพบเหตุ  ให้รายงานเหตุนั้นพร้อมเสนอความเห็นต่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการ  
แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

การรายงานเหตุตามวรรคสอง  ต้องระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  และท่ีอยู่
ของพยาน  ตลอดจนพฤติการณ์หรือเหตุที่แสดงให้เห็นว่าพยานอาจได้รับอันตราย  พร้อมทั้งมีหลักฐาน
ความยินยอมของพยานผู้จะได้รับการคุ้มครองหรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าว  ตามแบบ  คพ.  ๔  
ประกอบการรายงานนั้นด้วย

การเสนอความเห็นตามวรรคสอง  (๒)  และ  (๓)  ให้ระบุวิธีการให้การคุ้มครอง  ระยะเวลา
การให้การคุ้มครอง  ก าหนดเงื่อนไขให้พยานปฏิบัติระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง  ผู้ด าเนินการคุ้มครอง  
และค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองมาพร้อมด้วย

ข้อ ๑๖ ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องให้การคุ้มครองพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส
ก่อนที่คณะกรรมการพิจารณามีค าสั่งให้การคุ้มครอง  ให้เลขาธิการพิจารณามอบหมายให้พนักงาน  หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐด าเนินการให้การคุ้มครองบุคคลดังกล่าวเป็นการชั่วคราวตามท่ีเห็นสมควร  และให้
ถือว่าบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการชั่วคราว  เป็นผู้รับการคุ้มครองตามระเบียบนี้จนกว่ า
คณะกรรมการจะพิจารณามีค าสั่งเป็นอย่างอื่น  ท้ังนี้  ให้รายงานการคุ้มครองชั่วคราวมาพร้อมกับ
การเสนอความเห็นตามข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๕  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย

เมื่อคณะกรรมการพิจารณามีค าสั่งในภายหลังเป็นประการใด  ให้ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น  ทั้งนี้  
ไม่กระทบกระเทือนถึงการอันใดที่ได้กระท าไปตามวรรคหนึ่ง

ส่วนที ่ ๒
การพิจารณาให้การคุ้มครอง

ข้อ ๑๗ เมื่อได้รับความเห็นตามข้อ  ๑๔  หรือรายงานเหตุอันอาจจัดให้พยานได้รับ
การคุ้มครองตามข้อ  ๑๕  ให้คณะกรรมการพิจารณาว่าสมควรให้การคุ้มครองหรือไม่  แล้วให้ส านักงาน
แจ้งค าสั่งพร้อมเหตุผลให้ผู้ร้องขอทราบ

การแจ้งค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  อาจส่งค าสั่งให้ผู้ร้องขอโดยตรง  หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  
หรือส่งทางเครื่องมือสื่อสารอื่นก็ได้

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาไม่ให้การคุ้มครอง  ย่อมไม่ตัดสิทธิพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือ
ผู้ชี้เบาะแส  หรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าวที่จะยื่นค าร้องขอคุ้มครองใหม่

ข้อ ๑๘ การพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ  ๑๗  คณะกรรมการอาจให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือให้มีการสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้
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การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านักงาน  ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  บุคคลหรือคณะบุคคลด าเนินการแทนก็ได้

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองขึ้นมาคณะหนึง่  
เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการว่าควรให้การคุ้มครองตามค าร้องขอหรือรายงานเหตุนั้น
หรือไม่  ก็ได้

คณะกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองมีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน  แต่ไม่เกินเจ็ดคน  
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองและกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครอง  
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมือง  และมี ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เหมาะสม  ให้ผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
เป็นเลขานุการ  และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้  โดยให้มีหน้าท่ีในการพิจารณาค าร้องขอคุ้มครอง
และรายงานเหตุอันอาจจัดให้พยานได้รับการคุ้มครองท่ีส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีความเห็นแล้ว

การประชุมของคณะกรรมการกล่ันกรองการให้การคุ้มครอง  ต้องมีกรรมการกล่ันกรองการให้
การคุ้มครองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเท่าที่มีอยู่   จึงจะเป็นองค์ประชุม  ให้ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองเป็นประธานในท่ีประชุม  ในกรณีท่ีประธานกรรมการกล่ันกรอง
การให้การคุ้มครองไม่มาประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการกลั่นกรองการให้
การคุ้มครองที่มาประชุมเลือกกันเองคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมได้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  โดยให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ท างาน

ส่วนที ่ ๓
วิธีการใหก้ารคุม้ครอง

ข้อ  ๒๐ วิธีการให้การคุ้มครอง  ต้องด าเนินการคุ้มครองด้วยความรอบคอบให้เหมาะสมแก่
สถานะและสภาพของผู้รับการคุ้มครองและความส าคัญแห่งคดี  โดยปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

(๑) จัดส่งพนักงานหรือประสานเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไปสอดส่อง  ดูแลเพ่ือมิให้เกิดอันตรายแก่
ผู้รับการคุ้มครองเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

(๒) จัดให้อยู่ในอารักขา
(๓) จัดให้อยู่หรือพักอาศัยในสถานที่ที่ปลอดภัย
(๔) ปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่  ภาพ  หรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัว

ผู้รับการคุ้มครองได้

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

474



(๕) จัดให้มีการติดต่อ  สอบถามความเป็นอยู่   หรือตรวจสถานที่ที่อยู่หรือที่ พักอาศัย
อย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้งการอ านวยความสะดวกให้ผู้รับการคุ้มครองได้รับการติดต่อจากญาติและบุคคล
ที่ต้องการ  ทั้งนี้  ภายใต้วิธีการที่ผู้ด าเนินการคุ้มครองก าหนด

(๖) ในกรณีจ าเป็นให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว  
ชื่อสกุล  และหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวผู้รับการคุ้มครอง  รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือกลับคนื
สู่ฐานะเดิมตามค าขอของผู้รับการคุ้มครองด้วย

(๗) ด าเนินการเพ่ือให้มีอาชีพหรือให้มีการศึกษาอบรม  หรือด าเนินการใดเพ่ือให้ผู้รับ
การคุ้มครองสามารถด ารงชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม

(๘) ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่ผู้รับการคุ้มครองพึงได้รับ
(๙) วิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ  ๒๑ การด าเนินการคุ้มครองตามระเบียบนี้  คณะกรรมการอาจขอความร่วมมือไปยัง

ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นของรัฐเพ่ือขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่  เครื่องมือ  หรือ
การอื่นใดอันเกี่ยวกับการคุ้มครอง

การปฏิบัติงานตามระเบียบนี้  ให้ส านักงานติดตามประเมินผลและรายงานให้คณะกรรมการทราบ
ทุกสามเดือน

ข้อ  ๒๒ เมื่อคณะกรรมการมีค าส่ังให้คุ้มครองพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสใดแล้ว  
ให้แต่งตั้งและมอบหมายผู้ด าเนินการคุ้มครองเพ่ือด าเนินการให้การคุ้มครองแก่ผู้รับการคุ้มครอง  
โดยการแต่งตั้งผู้ด าเนินการคุ้มครอง  ให้แต่งตั้งจากพนักงาน  หรือกรณีจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์
ในการคุ้มครองอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐมาร่วมเป็นผู้ด าเนินการคุ้มครองกับพนักงาน  หรือมาเป็น
ผู้ด าเนินการคุ้มครองก็ได้  ทั้งนี้  การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด าเนินการคุ้มครองให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงาน  แล้วให้ส านักงานด าเนินการ  ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้ผู้รับการคุ้มครองให้ความยินยอมรับการคุ้มครอง  ตามแบบ  คพ.  ๕  ก่อนที่จะ
ด าเนินการให้การคุ้มครอง

(๒) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ด าเนินการคุ้มครอง
ข้อ  ๒๓ เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งตามข้อ  ๒๒  แล้ว  ให้ส านักงานหรือหน่วยงานต้นสังกัดของ

เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐแจ้งให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นด าเนินการให้การคุ้มครองตามค าสั่ง
ในทันที  แล้วรายงานผลการคุ้มครองให้คณะกรรมการทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด

ข้อ  ๒๔ ในระหว่างให้การคุ้มครอง  หากพฤติการณ์เก่ียวกับความปลอดภัยหรือเหตุอันตราย
ของผู้รับการคุ้มครองเปลี่ยนแปลงไป  ท าให้วิธีการให้การคุ้มครองตามข้อ  ๒๐  หรือพนักงานหรือ
เจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐที่มีหน้าท่ีด าเนินการคุ้มครอง  ไม่เหมาะสมหรือไม่อาจให้การคุ้มครองต่อไปได้  
ผู้รับการคุ้มครองหรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าวอาจร้องขอเป็นหนังสือ  หรือผู้ที่มีหน้าที่
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ด าเนินการคุ้มครองอาจรายงานเพ่ือขอเปลี่ยนผู้ด าเนินการคุ้มครอง  หรือเปลี่ยนวิธีการให้การคุ้มครอง
ทั้งหมดหรือบางส่วนต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควร

การรายงานขอเปลี่ยนผู้ด าเนินการคุ้มครอง  หรือเปลี่ยนวิธีการให้การคุ้มครองของผู้ที่มีหน้าที่
ด าเนินการคุ้มครองตามวรรคหนึ่ง  จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับการคุ้มครอง
หรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าว

หมวด  ๓
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง

ข้อ  ๒๕ เมื่อพนักงานหรือเจ้าหนา้ที่อื่นของรัฐได้ด าเนินการใหก้ารคุ้มครองแก่ผู้รบัการคุ้มครอง
ตามที่ได้รับค าสั่งมอบหมายแล้ว  ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้

ในกรณีที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐได้ด าเนินการให้การคุ้มครองเป็นการชั่ วคราว
ตามข้อ  ๑๖  แล้ว  ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง

ข้อ  ๒๖ ให้การด าเนินการอันเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้เป็นความลับและให้
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวกระท าได้แต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถเข้าถึงชั้นความลับได้
เท่านั้น

หมวด  ๔
การสิ้นสดุการใหก้ารคุม้ครอง

ข้อ  ๒๗ การให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รับการคุ้มครองตาย
(๒) ผู้รับการคุ้มครองหรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าวร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร

ให้ยุติการคุ้มครอง
(๓) ผู้รับการคุ้มครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๔) พฤติการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือเหตุอันตรายของผู้รับการคุ้มครองเปลี่ยนแปลงไป  

และกรณีไม่มีความจ าเป็นจะต้องให้การคุ้มครองอีกต่อไป
(๕) ผู้รับการคุ้มครองไม่มาหรือมาแต่ไม่ให้ถ้อยค าหรือไม่เบิกความโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือ

กลับค าให้การ  ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่การสืบสวน  สอบสวน  หรือไต่สวน  หรือการด าเนินคดี
ในศาล

(๖) ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้รับการคุ้มครองในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  
ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล  หรือความผิดฐานท าพยานหลักฐาน
อันเป็นเท็จในคดีที่ผู้นั้นเป็นพยาน  แล้วแต่กรณี

(๗) เมื่อมีกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้การคุ้มครองสิ้นสุดลง
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ข้อ  ๒๘ เมื่อมีเหตุตามข้อ  ๒๗  (๑)  และ  (๒)  ให้ถือว่าการให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงทันที  
และให้ส านักงานรายงานคณะกรรมการทราบ  ส าหรับกรณีมีเหตตุามข้อ  ๒๗  (๓)  ถึง  (๖)  ให้ส านักงาน
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยเร็ว  เพื่อพิจารณามีค าสั่งให้สิ้นสุดการให้การคุ้มครอง

ภายหลังที่การคุ้มครองสิ้นสุดลง  เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ที่เคยได้รับการคุ้มครองนั้นอาจได้รับ
อันตราย  หรือถูกคุกคามอันเกิดจากเหตุเดิมที่เคยได้รับการคุ้มครอง  คณะกรรมการอาจจัดให้บุคคลนั้น
ในฐานะพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสได้รับการคุ้มครองอีกก็ได้

ข้อ  ๒๙ เมื่อมีค าสั่งให้สิ้นสุดการให้การคุ้มครอง  ให้ส านั กงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้ รับ
การคุ้มครองทราบโดยเร็ว

ข้อ  ๓๐ กรณีที่การให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงตามข้อ  ๒๗  (๓)  (๕)  และ  (๖)  ให้ผู้รับ
การคุ้มครองคืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองตามข้อ  ๒๔  ที่ส านักงานได้จ่ายไปจริงภายใน
สามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งจากส านักงาน

หากผู้รับการคุ้มครองไม่คืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานด าเนินการฟ้องร้อง
เรียกค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืน

หมวด  ๕
การชว่ยเหลือผูร้ับการคุม้ครองที่ถูกด าเนินคดี

ข้อ  ๓๑ ในกรณีที่ผู้รับการคุ้มครองถูกด าเนินคดีหรือถูกฟ้องท้ังทางแพ่งและทางอาญา
อันเนื่องมาจากการได้มาเป็นพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้ เบาะแส  ผู้รับการคุ้มครองมีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีตามสมควร  เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้รับการคุ้มครองผู้นั้นได้กระท าการ
โดยมิชอบ  ท าให้เกิดความเสียหายแก่คดี

ข้อ  ๓๒ ผู้รับการคุ้มครองหรือผู้มีอ านาจท าการแทน  ต้องยื่นค าขอรับความช่วยเหลือ
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ตามแบบ  
คพ.  ๖  ทั้งนี้  หากผู้รับการคุ้มครองหรือผู้มีอ านาจท าการแทนอยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขัง
อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะยื่นค าขอรับความช่วยเหลือแทนก็ได้

การให้ความช่วยเหลือในการถูกด าเนินคดีให้ยุติลงเมื่อพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องผู้รับ
การคุ้มครองในคดีดังกล่าว  เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

ข้อ  ๓๓ เมื่อได้รับค าขอตามข้อ  ๓๒  ให้ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ตรวจสอบค าขอและข้อเท็จจริง  เพ่ือเสนอเลขาธิการพิจารณาการอนุมัติ
ให้ความช่วยเหลือในการถูกด าเนินคดีโดยเร็ว

ข้อ  ๓๔ เมื่อเลขาธิการมีค าสั่งอนุมัติให้ความช่วยเหลือในการถูกด าเนินคดีแล้ว  ให้น าระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการด าเนินการในการให้ความช่วยเหลือ   รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดีมาใช้บังคับโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล

ข้อ  ๓๕ ในวาระเริ่มแรก  ให้ส านักงานมอบหมายให้ส านักหนึ่งส านักใดท าหน้าที่เป็นส่วนงาน
คุ้มครองพยานไปพลางก่อน  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้

(๑) เป็นหน่วยงานธุรการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน
(๒) ให้การคุ้มครองแก่ผู้รับการคุ้มครอง
(๓) ประสานงาน  สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐหรือหน่วยงานอื่น

เกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน
(๔) จัดท าค าของบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง  และค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ

ผู้รับการคุ้มครองที่ถูกด าเนินคดี  รวมทั้งพิจารณาจัดหาวัสดุอุปกรณ์  ยานพาหนะ  เครื่องมือ  เทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยมาใช้ในการคุ้มครอง  การฝึกอบรม  พัฒนาและปรับปรุงยุทธวิธีในการให้การคุ้มครอง  และ
การจัดท าค าของบประมาณเพื่อด าเนินการดังกล่าวด้วย

(๕) พัฒนาระบบและมาตรการคุ้มครอง  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด
(๖) เสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ตลอดจนมาตรการตา่ง ๆ  ในการคุ้มครอง
(๗) รวบรวม  ติดตามและประเมินผลการด าเนินการคุ้มครองรายงานให้คณะกรรมการทราบ
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3
อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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บัญชีอัตราคา่ใช้จ่ายในการคุ้มครอง

ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง อัตราการเบิกจ่าย  
ก. สําหรับผู้รับการคุ้มครอง

(๑) ค่าที่พักอาศัยอันเนื่องมาจากการคุ้มครอง

(๒) ค่ามัดจําที่พักอาศัย ค่าเช่าล่วงหน้า และค่า
ประกันความเสียหาย

(๓) ค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่อาศัย เช่น ค่าเช่า
รถบรรทุกขนย้าย ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง ค่ารื้อถอน
เป็นต้น หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม

(๔) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา
ค่าส่วนกลาง เป็นต้น

(๕) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เท่าที่จําเป็นและสมควร
ตามฐานานุรูป เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ใ ช้ ชี วิ ตประ จํ า วัน เ ช่น โทร ทัศ น์ พัดลม
หม้อหุงข้าว กระทะ หมอน เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

(๖) ค่าอาหาร เครื่องด่ืม

(๗) ค่าเลี้ยงชีพที่สมควรอันเน่ืองมาจากการขาด
ประโยชน์ทํามาหาได้

(๘) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการ ดํ า เ นินการ เ พ่ื อ ให้ ผู้ รั บ
การคุ้มครองมีอาชีพ หรือให้มีการศึกษาอบรม
หรือดําเนินการใดเพื่อให้ผู้รับการคุ้มครอง
สามารถดํารงชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม

- เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินห้องละ  
๘๐๐ บาท/ วัน

- เหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๗๐๐ บาท/ วัน
- พักอาศัยระยะยาวเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง

คนละไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ บาท/ เดือน

เท่าที่จ่ายจริง
และเมื่อเสร็จสิน้ภารกิจให้นําค่าใช้จ่ายส่งคืน

สํานักงาน

เท่าที่จ่ายจริง

เท่าที่จ่ายจริง

เท่าที่จ่ายจริง
และเมื่อเสร็จสิน้ภารกิจให้นําวัสดุ
และอุปกรณ์ดังกล่าวมาเก็บรักษา

ไว้ที่หน่วยงาน เว้นแต่วัสดุและอุปกรณ์น้ัน
จะเสื่อมหรือสิน้สภาพ

คนละ ๒๐๐ บาท/ วัน

ค่าจ้างขั้นตํ่าในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน
ณ วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ

เท่าที่จ่ายจริง
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ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง อัตราการเบิกจ่าย  
(๙) ทุนดํารงชีพที่เหมาะสม กรณีผู้รับการคุ้มครอง

ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ ภายหลังออกจากการคุ้มครอง
โดยให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี

(๑๐) ค่ารักษาพยาบาล

(๑๑) ค่าใช้จ่ายในการพบนักจิตวิทยา

(๑๒) ค่าดําเนินกิจกรรม หรือการสันทนาการเพ่ือ
ลดภาวะตึงเครียด ความวิตกกังวลของผู้รับ
การคุ้มครอง

(๑๓) ค่าโดยสารรถยนต์ เคร่ืองบิน เรือโดยสาร
รถรับจ้ าง หรือพาหนะอ่ืนใด ให้คํ า นึงถึ ง
ความเหมาะสมและความปลอดภัยของผู้รับ
การคุ้มครองเป็นหลัก

ข. สําหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐผู้ดําเนินการ
คุ้มครอง
(๑) ค่าที่พักอาศัยอันเนื่องมาจากการคุ้มครอง

(๒) ค่าดําเนินการของพนักงานและเจ้าหน้าที่ อ่ืน
ของรัฐผู้ดําเนินการคุ้มครองที่ต้องใช้ระยะเวลา
ไม่ตํ่ากว่าสิบสองช่ัวโมง

(๓) ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องจัดให้มีการปกปิดมิให้
เปิดเผยช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูล
อย่างอื่นที่สามารถระบุตัวผู้รับการคุ้มครองได้

ไมเ่กิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เท่าที่จ่ายจริง

เท่าที่จ่ายจริง

เท่าที่จ่ายจริง

เท่าที่จ่ายจริง

- เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินห้องละ  
๘๐๐ บาท/ วัน

- เหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๗๐๐ บาท/ วัน
- พักอาศัยระยะยาวเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง

คนละไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ บาท/ เดือน

เหมาจ่ายคนละ ๓๐๐ บาท/ วัน

เท่าที่จ่ายจริง
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ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง อัตราการเบิกจ่าย  
(๔) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานกับหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล
และหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัว
ผู้ รับการคุ้ มครอง รวมทั้ งการดํา เ นินการ
เพ่ือกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามคําขอของผู้รับ
การคุ้มครอง

(๕) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเรียกร้องสิทธิที่ผู้รับ
การคุ้มครองพึงได้รับ

(๖) ค่าติดต้ังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล้อง
วงจรปิด เครื่องติดตามแบบพกพา เป็นต้น

(๗) ค่าโดยสารรถยนต์ เคร่ืองบิน เรือโดยสาร
รถรับจ้าง หรือพาหนะอ่ืนใด ในการเดินทาง
ไปปฏิบัติภารกิจ ให้คํานึงถึงความเหมาะสม
และความปลอดภัยของผู้รับการคุม้ครองเป็นหลัก

(๘) ค่าใช้จ่ายในการพบนักจิตวิทยา

(๙) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอ่ืนใดสําหรับพนักงาน
และเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐผู้ดําเนินการคุ้มครอง
ในการปฏิบัติหน้าที่คุ้มครอง

(๑๐) ค่าใช้จ่ายสําหรับชดเชยความเสียหายต่อบุคคล
ทรัพย์สินของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของ
หน่วยงานอ่ืน ซึ่ งเ กิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ในการคุ้มครอง

(๑๑) ค่ า ใ ช้จ่ ายในการดํา เ นินการ อ่ืนใดใ ห้ผู้ รับ
การคุ้มครองได้รับการคุ้มครองตามที่เห็นสมควร

เท่าที่จ่ายจริง

เท่าที่จ่ายจริง

เท่าที่จ่ายจริง

เท่าที่จ่ายจริง

เท่าที่จ่ายจริง

เท่าที่จ่ายจริง

เท่าที่จ่ายจริง

เท่าที่จ่ายจริง
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ลับ

                               
                      

เลขที่                         / ๒๕  
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

 โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในช่อง      พร้อมท้ังกรอกข้อความ
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                              นามสกุล  

เลขประจําตัวประชาชน                                         เกิดวันที่        เดือน                         พ.ศ.   
อายุ         ปี สัญชาติ                 ศาสนา                 สถานภาพ                 อาชีพ                                                .

ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่                   ซอย                              ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด  
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                    ซอย                                    ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด  
โทรศัพท์                                โทรศัพท์มือถือ                                 โทรสาร  
ผู้ยื่นคําร้องขอในฐานะเป็น      พยาน      ผู้ให้ข้อมูล      ผู้ช้ีเบาะแส      ผู้มีอํานาจทําการแทน

๒. ข้อมูลพยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส (กรอกข้อมูลข้อนี้ในกรณีผู้มีอํานาจทําการแทนเป็นผู้ย่ืนคําร้องขอ)
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                                              นามสกุล  
เลขประจําตัวประชาชน                                         เกิดวันที่        เดือน                         พ.ศ.   
อายุ         ปี สัญชาติ                 ศาสนา                 สถานภาพ                 อาชีพ                                                .

.

ช่ือบิดา                                                         ช่ือมารดา  
ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่                   ซอย                              ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด  
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                    ซอย                                    ถนน                                  หมู่ที่    
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด  
โทรศัพท์                                โทรศัพท์มือถือ                                 โทรสาร  
สถานที่ทํางาน                                                                            โทรศัพท์  

๓. บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ (นาย/นาง/นางสาว)                                  นามสกุล  
ที่อยู่                                                                                       โทรศัพท์  
สถานที่ทํางาน                                                                            โทรศัพท์  

๔. มีความประสงค์จะขอรับการคุ้มครองจากการ      จะมาเป็นพยาน      ได้มาเป็นพยาน/ ให้ข้อมูล/ ช้ีเบาะแส
ในคดี  

  

ลงช่ือ                                               ผู้ร้องขอ     ลงช่ือ                                               ผู้รับคําร้องขอ
          (                                               )                    (                                               )

ลับ แบบ คพ. ๑

คําร้องขอคุ้มครอง
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แบบ คพ. ๑
หน้า ๒

ลับ

๕. พฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้น และเกรงว่าอาจไม่ได้รับความปลอดภัย ดังนี้
(รายละเอียดของเรื่องกล่าวหา การเข้าเป็นพยาน ให้ข้อมูล หรือชี้เบาะแสในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว และพฤติการณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้น) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
๖. เอกสารประกอบคําร้องขอ
  สําเนาบัตรประชาชน/ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหลักฐานแสดงตนท่ีทางราชการออกให้

    (ของพยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแส และผู้มีอํานาจทําการแทน) 
  สําเนาทะเบียนบ้าน (ของพยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแส และผู้มีอํานาจทําการแทน)
  หนังสือมอบอํานาจให้นําคําร้องขอมายื่นแทน
  เอกสารหลักฐานแสดงความเสียหาย เช่น ใบรับรองแพทย์ ภาพถ่าย บันทึกประจําวัน
  เอกสารหลักฐานแสดงถึงความเก่ียวข้องกับเร่ืองกล่าวหา
  อื่นๆ  

       
ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดําเนินการคุ้มครองให้ข้าพเจ้าได้รับความปลอดภัย

จากอันตราย ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการการเลือกต้ังจะพิจารณาเห็นว่าสมควรให้สิ้นสุดการให้การคุ้มครอง

ลงช่ือ                                               ผู้ร้องขอ     ลงชื่อ                                               ผู้รับคําร้องขอ
          (                                               )                    (                                              ) 

ลับ
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แบบ คพ. ๑
หน้า ๓

ลับ

ในการขอรับการคุ้มครองคร้ังนี้ ข้าพเจ้าทราบว่า หากปรากฏในภายหลังว่าผู้รับการคุ้มครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผู้รับการคุ้มครองไม่มาหรือมาแต่ไม่ให้ถ้อยคําหรือไม่เบิกความโดยไม่มี
เหตุอันสมควร หรือกลับคําให้การ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่การสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือการดําเนินคดี
ในช้ันศาล หรือศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษผู้รับการคุ้มครองในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ความผิด
ฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล หรือความผิดฐานทําพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในคดีที่บุคคลน้ัน
เป็นพยาน แล้วแต่กรณี ข้าพเจ้าต้องคืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ได้จ่ายไปจริงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ข้าพเจ้ายินยอมอยู่ภายใต้มาตรการคุ้มครองที่คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังเห็นสมควรจัดให้การคุ้มครอง โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมิได้ทําหรือจัดทําการใดๆ ซึ่งเป็นการล่อลวง ขู่เขญ็
หรือให้สัญญาเพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําใดๆ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นการบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นหลักฐาน

ลงช่ือ                                               ผู้ร้องขอ     ลงช่ือ                                               ผู้รับคําร้องขอ
          (                                               )                    (                                              ) 

วันที่        เดือน                           พ.ศ.       ตําแหน่ง  
                                                                          วันที ่       เดือน                            พ.ศ.   

  

ลับ
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แบบ คพ. ๑
  หน้า   

ลับ

(ใบต่อ) ข้อ ๕
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ลงช่ือ                                               ผู้ร้องขอ     ลงช่ือ                                               ผู้รับคําร้องขอ
          (                                               )                    (                                               ) 

ลับ
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ลับ

                               
                      

เขียนที่                            
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                          นามสกุล   
เลขประจําตัวประชาชน                                         เกิดวันที่        เดือน                     พ.ศ.   
อายุ         ปี สัญชาติ                 ศาสนา                 สถานภาพ                 อาชีพ  
ช่ือบิดา                                                         ช่ือมารดา  
ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่                   ซอย                              ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด  
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                    ซอย                                    ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด  
โทรศัพท์                                โทรศัพท์มือถือ                                 โทรสาร  
สถานที่ทํางาน                                                                            โทรศัพท์  
e-mail  
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (นาย/นาง/นางสาว)                                     นามสกุล  
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าเป็น    
ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่                   ซอย                              ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด  
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                    ซอย                                    ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด  
โทรศัพท์                                โทรศัพท์มือถือ                                 โทรสาร  
สถานที่ทํางาน                                                                            โทรศัพท์  
e-mail  
ขอให้ถ้อยคําประกอบคําร้องขอคุ้มครอง เลขที่                           วันที่                                  ในฐานะเป็น
  พยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ช้ีเบาะแส
  ผู้มีอํานาจทําการแทน
  ผู้รับมอบอํานาจนําคําร้องขอมาย่ืนแทน

ลงช่ือ                                           ผู้ให้ถ้อยคํา     ลงช่ือ                                           พนักงาน/ เจ้าหน้าที่
      (                                         )                         (                                        ) 

  

ลับ แบบ คพ. ๒

บันทึกถ้อยคําประกอบการร้องขอคุ้มครอง
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หน้า ๒
แบบ คพ. ๒

ลับ

  

โดยรู้เห็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้น และเกรงว่าอาจไม่ได้รับ
ความปลอดภัย ดังน้ี (รายละเอียดของเร่ืองกล่าวหา การเข้าเป็นพยาน ให้ข้อมูล หรือชี้เบาะแสในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว และพฤติการณ์
ท่ีแสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่เกิดข้ึน พร้อมระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องและส่งเอกสารดังกล่าวประกอบการให้ถ้อยคํา)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมิได้ทําหรือจัดทําให้ทําการใดๆ ซึ่งเป็นการล่อลวง
ขู่เข็ญ หรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําใดๆ และข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงาน/ เจ้าหน้าที่

                                     ลงช่ือ                                              ผู้ให้ถ้อยคํา
                                           (                                             ) 

                                     ลงช่ือ                                              พนักงาน/ เจ้าหน้าที่
                                           (                                             ) 

                                         ตําแหน่ง  

ลับ
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ลับ

                               
                      

เขียนที่                        
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

ตามที่ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                นามสกุล   
เลขประจําตัวประชาชน                                                                ได้ย่ืนคําร้องขอคุ้มครอง  ณ  สนง.กกต./ สนง.กกต.กทม./ 
สนง.กกต.จว.                               ตามคําร้องเลขที่                      เม่ือวันท่ี         เดือน                     พ.ศ.             นั้น

ข้าพเจ้าในฐานะเป็น  
 พยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในคดี  
  
 ผู้มีอํานาจทําการแทน (นาย/นาง/นางสาว)                                             นามสกุล   

เลขประจําตัวประชาชน                                              ซึ่งเป็นพยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในคดี  
  
ตกลงยินยอมรับการคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควร
จัดให้การคุ้มครอง โดยข้าพเจ้ารับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับเมื่อเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมาย และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี

๑) ข้าพเจ้าได้รบัทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ รวมทั้งเชื่อฟังคําแนะนําของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครอง

ข้าพเจ้า ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ตัวของข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด

๓) ข้าพเจ้ายินยอมจะงดใช้โทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารอื่นใด และยินยอมจะมอบโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารให้กับ
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า

๔) ข้าพเจ้าจะไม่ทําให้เกิดความเส่ียงต่อความม่ันคงปลอดภัยของตนเองและพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า
๕) ในกรณีท่ีมีความจําเป็น ข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้าจัดให้ข้าพเจ้าอยู่ใน

สถานท่ีท่ีปลอดภัยหรือมีการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของข้าพเจ้า
และลักษณะของคดี

๖) ระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง หากข้าพเจ้าก่ออาชญากรรมใดๆ ข้าพเจ้าจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีและถูกยกเลิกการคุ้มครองทันที
๗) ข้าพเจ้ายอมรับว่าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิ

จะยกเลิกการคุ้มครองข้าพเจ้าทันที
๘) หากการให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามข้อ ๒๗ (๓) (๕) และ (๖) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเรียกให้คืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่าย
ไปจริงในการคุ้มครอง

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ                                                      ผู้ให้ความยินยอม       ลงชื่อ                                                      ผู้บันทึก
      (                                                     )                                  (                                                     ) 
                                                                                         ตําแหน่ง  

ลับ แบบ คพ. ๓

บันทึกความยินยอม และการรับทราบสิทธิและเง่ือนไขการคุ้มครอง
(ประกอบคําร้องขอคุ้มครอง) 
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ลับ

                               
                      

เขียนที่                        
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

ตามที่    ปธ.กกต./ กกต.     สนง.กกต.     สนง.กกต.กทม.     สนง.กกต.จว.        
ได้รายงานเหตุต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อพิจารณาให้การคุ้มครอง นั้น

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                นามสกุล   
เลขประจําตัวประชาชน                                              ในฐานะเป็น
 พยาน ในคดี  
  
 ผู้มีอํานาจทําการแทน (นาย/นาง/นางสาว)                                      นามสกุล   

เลขประจําตัวประชาชน                                              ซึ่งเป็นพยาน ในคดี  
  
ตกลงยินยอมรับการคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควร
จัดให้การคุ้มครอง โดยข้าพเจ้ารับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับเมื่อเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมาย และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี

๑) ข้าพเจ้าได้รบัทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ รวมทั้งเชื่อฟังคําแนะนําของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครอง

ข้าพเจ้า ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ตัวของข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด

๓) ข้าพเจ้ายินยอมจะงดใช้โทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารอื่นใด และยินยอมจะมอบโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารให้กับ
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า

๔) ข้าพเจ้าจะไม่ทําให้เกิดความเส่ียงต่อความม่ันคงปลอดภัยของตนเองและพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า
๕) ในกรณีท่ีมีความจําเป็น ข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้าจัดให้ข้าพเจ้าอยู่ใน

สถานท่ีท่ีปลอดภัยหรือมีการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของข้าพเจ้า
และลักษณะของคดี

๖) ระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง หากข้าพเจ้าก่ออาชญากรรมใดๆ ข้าพเจ้าจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีและถูกยกเลิกการคุ้มครองทันที
๗) ข้าพเจ้ายอมรับว่าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิ

จะยกเลิกการคุ้มครองข้าพเจ้าทันที
๘) หากการให้การคุ้มครองส้ินสุดลงเพราะเหตุตามข้อ ๒๗ (๓) (๕) และ (๖) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่า

ด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกให้คืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไป
จริงในการคุ้มครอง

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงช่ือ                                                      ผู้ให้ความยินยอม       ลงชื่อ                                                      ผู้บันทึก
      (                                                     )                                  (                                                     ) 
                                                                                         ตําแหน่ง  

ลับ แบบ คพ. ๔

บันทึกความยินยอม และการรับทราบสิทธิและเง่ือนไขการคุ้มครอง
(ประกอบการรายงานเหตุเพื่อพิจารณาให้การคุม้ครอง) 
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ลับ

                               
                      

เขียนที่                        
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

ตามที่ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                นามสกุล   
เลขประจําตัวประชาชน                                              ในฐานะเป็น
 พยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในคดี  

 ผู้มีอํานาจทําการแทน (นาย/นาง/นางสาว)                                              นามสกุล   
เลขประจําตัวประชาชน                                              ซึ่งเป็นพยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในคดี  

ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการการเลือกต้ังให้ได้รับการคุ้มครอง เม่ือวันท่ี        เดือน                 พ.ศ.            จากการที่ข้าพเจ้า
 ย่ืนคําร้องขอคุ้มครอง ณ สนง.กกต./ สนง.กกต.กทม./ สนง.กกต.จว.                           ตามคําร้องเลขที่  

เม่ือวันท่ี         เดือน                          พ.ศ.              .

 ยินยอมให้ ประธานกรรมการการเลือกต้ัง/ กรรมการการเลือกต้ัง/ สนง.กกต./ สนง.กกต.กทม./ สนง.กกต.จว.   
รายงานเหตุต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อพิจารณาให้การคุ้มครอง  

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับการคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังเห็นสมควรจัดให้การคุ้มครอง โดยข้าพเจ้ารับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับเม่ือเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมาย และยินยอม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี

๑) ข้าพเจ้าได้รับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ รวมทั้งเชื่อฟังคําแนะนําของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครอง

ข้าพเจ้า ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ตัวของข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด

๓) ข้าพเจ้ายินยอมจะงดใช้โทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารอื่นใด และยินยอมจะมอบโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารให้กับ
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า

๔) ข้าพเจ้าจะไม่ทําให้เกิดความเส่ียงต่อความม่ันคงปลอดภัยของตนเองและพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า
๕) ในกรณีท่ีมีความจําเป็น ข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้าจัดให้ข้าพเจ้าอยู่ใน

สถานท่ีท่ีปลอดภัยหรือมีการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของข้าพเจ้า
และลักษณะของคดี

๖) ระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง หากข้าพเจ้าก่ออาชญากรรมใดๆ ข้าพเจ้าจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีและถูกยกเลิกการคุ้มครองทันที
๗) ข้าพเจ้ายอมรับว่าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิ

จะยกเลิกการคุ้มครองข้าพเจ้าทันที
๘) หากการให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามข้อ ๒๗ (๓) (๕) และ (๖) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเรียกให้คืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่าย
ไปจริงในการคุ้มครอง

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ                                                      ผู้ให้ความยินยอม       ลงชื่อ                                                      ผู้บันทึก
      (                                                     )                                  (                                                     ) 
                                                                                         ตําแหน่ง  

ลับ แบบ คพ. ๕

หนังสือยินยอมรับการคุ้มครอง

490



ลับ

                               
                      

 โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในช่อง      พร้อมทั้งกรอกข้อความ
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                       นามสกุล  

เลขประจําตัวประชาชน                                                      ได้มาเป็นพยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในสํานวนการกล่าวหา
การเลือกต้ัง/ การเลือก/ การออกเสียงประชามติ  
ระหว่าง ผู้ร้อง (ถ้ามี) (นาย/นาง/นางสาว)   
ผู้ถูกร้อง (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                                                                                           นั้น

๒. ข้าพเจ้าถูกกล่าวหา/ ฟ้อง เป็นคดี    แพ่ง      อาญา  ในข้อหาหรือฐานความผิด  
  
  
๓. ใจความของข้อกล่าวหาหรือคําฟ้องโดยสรุปว่า (ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในใบต่อ พร้อมแนบหลักฐานการถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง

และเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง)  
  
  
  
  
๔. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังช่วยเหลือ ดังนี้
  ให้ความช่วยเหลือในการถูกดําเนินคดี
  ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว วงเงิน                                           บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การกระทําท่ีถูกดําเนินคดีเป็นการกระทําไปโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่คดีท่ีข้าพเจ้าเป็นพยาน และคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดี  
หากปรากฏว่าการมิได้เป็นไปตามท่ีกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมคืนค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีท่ีได้รับไปให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง นอกจากนี้ เม่ือคดีถึงท่ีสุด หากข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีท่ีเสียไปคืน ข้าพเจ้าจะนําเงิน
ดังกล่าวมาชําระคืนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจนครบจํานวนค่าใช้จ่ายท่ีข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ท้ังนี้ ไม่เกินจํานวนท่ีข้าพเจ้าได้รับชดใช้

ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกหนังสือรับรองการปล่อยตัว ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หากข้าพเจ้าผิดสัญญา
ประกันอันเป็นเหตุให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องถูกบังคับหรือชดใช้เงินตามสัญญาประกันแล้ว ข้าพเจ้าตกลงรับผิด
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง และจะชําระเงินจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสียไปคืนให้แก่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ในการนี้ หากมีเงินท่ีข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ข้าพเจ้ายินยอม
ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังหักเงินดังกล่าวชําระหน้ีได้

   ลงชื่อ                                                  ผู้ย่ืนคําขอ
         (                                                  ) 
   วันท่ี          เดือน                              พ.ศ.            .

  

แบบ คพ. ๖

คําขอรับความช่วยเหลือ (กรณีผู้รับการคุ้มครองถูกดําเนินคดี) 

ลับ
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หน้า 2 
แบบ คพ. ๖

  หน้า   

ลับ

(ใบต่อ) ข้อ ๓
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ลงชื่อ                                                  ผู้ย่ืนคําขอ
         (                                                  ) 

ลับ
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คณะผู้จัดท ำหนังสือ 

 
ที่ปรึกษำ 

พันต ำรวจเอก จรุงวิทย์  ภุมมำ   เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 
คณะผู้จัดท ำ 

นายกฤช  เอ้ือวงศ์    รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
นายสมยศ  อักษร     ผู้ตรวจการ 
นายวิจิตร  ธนัญชยะกุล    ผู้เชี่ยวชาญประจ ากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
       ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
นายบรรเทิง วัชรเสรีกุล    ผู้ตรวจสอบภายใน 
นายสาโรช ไพเราะ    ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์   
นางสาวกัญญา ตันติธัญญากร   ผู้อ านวยการส านักการคลัง    
นางโกศิญา วิริยะนันทวงศ์   รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
นางสาวพูนศรี สุขเสวก    รองผู้อ านวยการส านักการคลัง   
นางสาวกาญจนา วิสุทธิวัฒน์   ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน  
นางจารุวรรณ กลีบก าไร    ผู้อ านวยการฝ่ายพัสดุ  
นางสาวศศิธร โตทัพ    ผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
นายประธาน  พรหมเผ่า    ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย ๑ 
นายอานนท์  ช านาญผล    ผู้อ านวยการฝ่ายอัตราก าลังและระบบงาน 
นางสาวขวัญสุรางค์  ข าแจง   ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 
       และสนับสนุนพรรคการเมือง 
นายเนติ บูรณสถิตย์พร    ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี    
นางสาวเพทาย  ภัทรประเสริฐ   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
นางสาวณัฐฌา  โชติโรจน์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวสุจารีย์  รอดเพชร    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
นางสาวเกศสุดา  บัวละออ   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
นางดวงตะวัน  นวลฉวี    พนักงานบันทึกข้อมูล 
 

 

  

 




